ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК»
Підписано В.О. Лєбєдєв
Рішення Правління
ПАТ «АВАНТ-БАНК»

Публічний договір-оферта на переказ коштів
при здійсненні Інтернет – платежів
Цей документ є офіційною пропозицією ПАТ «АВАНТ-БАНК» для фізичних осіб або
юридичних осіб укласти договір про надання Платникам послуг власником Веб – сайту, за
надання яких сплачується плата за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних
систем Visa International/MasterCard Worldwide на зазначених у Договорі умовах і
публікується на сайті http://kap.minjust.gov.ua/.
Цей документ носить характер публічної оферти згідно із статтею 633 Цивільного
кодексу України та, відповідно до чинного законодавства України, має юридичну силу.
Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України, безумовним прийняттям цієї
публічної оферти (Договору) вважається здійснення Клієнтом Інтернет - платежу.
Публічне акціонерне товариство «АВАНТ-БАНК» в особі Голови Правління
Лєбєдєва В.О., що діє на підставі Статуту, надалі "Банк", з однієї сторони, та фізична або
юридична особа, що іменується надалі "Платник", з іншого боку, надалі - Сторони, уклали
цей Договір публічної оферти на переказ коштів на наступних умовах:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Банк – Публічне акціонерне товариство «АВАНТ-БАНК»
1.2. Банк-емітент - банк, який випустив і надав у користування платіжну картку Платнику.
1.3. Банк – еквайєр - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний Банк «Південний».
1.4. Власник Веб – сайту - Державне Підприємство «Інформаційний центр» Міністерства
юстиції України.
1.5. Договір публічної оферти (Оферта) - договір, публічно укладений між ПАТ «АВАНТБАНК» (далі - Банк) та фізичними особами або юридичними особами (далі - "Платник") про
надання Платникам послуг переказу коштів – сплати комісії за надані їм послуги власником
Веб – сайту, що оплачуються за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних
систем Visa International/MasterCard Worldwide (далі - Інтернет-платіж). Договір має
юридичну силу відповідно до Цивільного кодексу України та є рівносильним договору,
підписаному сторонами. Натиснення кнопки про сплату платежу означає, що Платник
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ознайомився і погодився з даною Офертою та прийняв до виконання умови Договору.
Момент оплати Платником є датою укладення Договору оферти.
1.6. Інтернет - еквайринг - послуга, що дозволяє Платнику розраховуватися платіжними
картками за обрані товари та послуги;
1.7. Комісійна винагорода - додатковий збір, який сплачується Платником на користь Банку
згідно з Договором публічної оферти;
1.8. Платник - фізична особа, що має повну дієздатність або юридична особа, яка сплатила
надання послуги на Веб - сайті;
1.9. Оплата - переказ Банком грошових коштів з рахунку Платника через міжнародні
платіжні системи Visa International/MasterCard Worldwide на рахунок Одержувача.
2. Предмет договору
2.1. Предметом Договору є надання Банком можливості Платнику скористатися послугами
Інтернет - еквайрингу на Веб - сайті.
3. Права та обов’язки сторін
3.1. Банк має право:
3.1.1. тимчасово зупиняти роботу сервісу Інтернет – еквайрингу на Веб-сайті як повністю,
так частково, при виявленні збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт і
запобігання випадків несанкціонованого доступу третіми особами.
3.1.2. призупиняти Платежі в разі:
- виникнення підозр у шахрайських операціях з боку Платника;
- неможливості встановлення та/або підтримання технологічного та інформаційного
взаємодії з Банком – еквайєром та/або Одержувачем з причин, не залежних від Банку;
- порушення Платником умов цього Договору;
- в інших випадках, коли здійснення Платежу може спричинити збитки Банку, Одержувача,
Банку - еквайєру або третім особам.
3.2. Банк зобов'язується:
- забезпечувати функціонування і безперебійну роботу послуги Інтернет - еквайрингу на Веб
– сайті;
- забезпечувати переказ коштів на користь Одержувача у терміни, що визначені чинним
законодавством України.
3.3. Платник має право вимагати від Банку виконання умов даного договору;
3.4. Платник зобов'язується:
3.4.1. виконувати умови цього Договору;
3.4.2. здійснювати Інтернет - платіж на суму вартості отримання виписки та розміру
комісійної винагороди, що встановлена Банком за переказ коштів на користь Одержувача.
3.4.3. зберігати конфіденційність своїх даних щодо Інтернет - платежів і вживати заходи,
спрямовані на захист даних від втрати, крадіжки, ушкодження і тому подібне, включаючи
реквізити власних платіжних карток.
3.4.4. використовуючи Сервіс Інтернет - еквайрингу на Веб – сайті не вносити які-небудь
зміни в програмне забезпечення Сервісу або будь-яку його частину своїми силами та/або з
залученням третіх осіб.
3.4.5. приймати на себе повну відповідальність, включаючи фінансову, за будь-які вчинені
ним дії та/або рішення на Веб - сайті під час здійснення Інтернет - платежів.
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5. Умови здійснення Інтернет - платежів на Веб сайті
5.1. Під використанням Сервісу Інтернет - еквайрингу розуміється оплата Платником послуг
на Веб - сайті «Кабінет адміністративних послуг» шляхом введення даних платіжної карти на
сайті http://kap.minjust.gov.ua/ шляхом натискання на кнопку про сплату.
5.2. Використання Сервісу Інтернет - еквайрингу можливо після акцептування (прийняття)
Платником цього Договору.
5.3. Способи та умови використання Сервісу Інтернет - еквайрингу можуть бути обмежені і
змінені в будь-який час на розсуд Банку.
5.4. Після прийняття Договору Платником вважається будь-яка фізична особа, яка здійснила
оплату згідно з цим Договором.
5.5. Інтернет - платіж вважається успішним з моменту повного завершення обробки
інформації по платіжній операції усіма сторонами:
- платником (після успішного підтвердження даних платіжної картки під час оплати);
- банком (прийом та переказ коштів на користь Одержувача після отримання звіту від Банку
– еквайєру з переліком успішних Інтернет - платежів Платника);
- одержувачем (зарахування Банком на рахунок Одержувача грошових коштів).
5.6. При здійсненні Інтернет - платежу сума платежу складається із суми комісії Власника
Веб-сайту за надані послуги та суми комісійної винагороди Банку за прийом та переказ
грошових коштів на користь Одержувача.
5.7. Банк не змінює і не редагує інформацію про Інтернет - платіж від Платника.
5.8. Платник, акцептуючи цей Договір, погоджується з тим, що він буде використовувати
Сервіс Інтернет - еквайрингу відповідно до умов цього Договору, відповідно до правил та
інших нормативних документів власника Веб - сайту;
5.9. Платник, володіючи приватним доступом до особистого кабінету на Веб - сайті є
повністю відповідальним за будь-яке використання свого облікового запису їм або будь-ким
іншим.
6. Комісійна винагорода
6.1. Комісійна винагорода Банку за прийом та переказ грошових коштів на користь
Одержувача, що утримується з Платника в момент здійснення Інтернет - платежу становить
2,9% від суми гарантійного внеску мінімум 4 гривні, без ПДВ.
6.2. Банк залишає за собою право за погодженням з власником Веб - сайту змінювати
фінансові умови користування Сервісом Інтернет - еквайрингу, не попереджаючи Платника
про такі зміни.

7. Порядок укладання і термін дії договору
7.1. Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору
Платником. Прийняттям Договору є вчинення Платником оплати комісії за надані послуги
Власнику Веб - сайту, які засвідчують його бажання укласти Договір і передбачені умовами
Договору.
7.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
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8. Особливі умови
8.1. Банк залишає за собою право змінювати або доповнювати будь-які умови даного
Договору в будь-який час без отримання згоди Платника на такі зміни.
8.2. Договір автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) пропозиції
Платником.
9. Конфіденційність
9.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового
стану іншої Сторони, яка складає банківську таємницю, за виключенням випадків, коли
розкриття банківської таємниці без погодження з іншою Стороною є обов’язковим для
Сторони, яка розкриває таку інформацію, у відповідності з чинним законодавством України.
10. Відповідальність сторін
10.1. Банк не несе відповідальності за будь-які збитки та/або упущену вигоду Платника
та/або третіх осіб, втрату або спотворення інформації в результаті використання або
неможливості використання Сервісу Банку.
10.2. Банк не відповідає за збитки Платника, що виникли в результаті неправомірних дій
третіх осіб, пов'язаних з використанням логіна і пароля Платника для входу в особистий
кабінет Веб - сайту, даних платіжної карти Платника.
10.3. У разі, якщо Платник не виконав або виконав неналежним чином умови Договору, Банк
звільняється від будь-яких зобов'язань та відповідальності за даним Договором.
10.4. Банк не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Платником.
11. Врегулювання суперечок
11.1. Усі суперечки і розбіжності, що можуть виникнути при виконанні цього Договору
будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.
11.2. У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти згоди, то суперечки і розбіжності
підлягають врегулюванню в суді за місцем юридичної адреси відповідача згідно з чинним
законодавством України.
11.3. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються нормами чинного
законодавства України.
12. Захист персональних даних
12.1. Платник у зв’язку з укладенням публічного договору надає свою згоду Банку на
обробку будь-яких персональних даних, які стали відомими Банку в результаті надання
послуг на умовах публічного договору та підтверджує, що він належним чином
повідомлений про внесення його персональних даних до баз персональних даних Банка та
про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
12.2. Банк забезпечує захист персональних даних Платника у відповідності із законодавством
про захист персональних даних.
12.3. Обробка персональних даних Платника включає, але не обмежується, збиранням,
реєстрацією,
накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням,
використанням і поширенням (включаючи передачу), знеособленням, знищенням
персональних даних, які обробляються Банком, будь-якою особою, пов’язаною з Банком
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відносинами контролю, з метою ведення бази персональних даних Платників послуг з
приймання платежів.
12.4. Платник погоджується, що Банк не має отримувати жодної додаткової згоди Платника
для передачі персональних даних Платника до будь-якої особи, пов’язаної з Банком
відносинами контролю або у рамках договірних відносин пов’язаних з врегулюванням
спірних питань.
12.5. Платник дає свою згоду та надає Банку право використовувати свої персональні дані та
погоджується з тим, що цю інформацію та іншу інформацію, необхідну для якісного
обслуговування Платника, може бути передано без окремого письмового повідомлення про
факт передачі Банком третім особам для:
12.5.1 ведення обліку Платників, послуг, додаткових послуг наданих Платнику, розрахунків з
Платником;
12.5.2 здійснення розсилання Платникам рахунків (квитанцій), повідомлень, SMSповідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів від імені Банка;
12.5.3 телефонного опитування Платників з метою з’ясування їхньої думки щодо якості
надання послуг.
12.5.4.Володільцем баз персональних даних є Банк.
Юридична адреса Банку:
Публічне акціонерне товариство «АВАНТ-БАНК»,
03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, 23.
Податковий номер: 36406512. К/р № 32003140301 в ГУ НБУ по м. Києву та Київській обл.,
код Банку 380708.
тел.: +38 (044) 364-34-34, 0 800-21-34-34
факс: +38 (044) 364-34-34, 499-86-91
Електронна пошта: info@avantbank.com.ua
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