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ПУБЛІЧНА ОФЕРТА «PayAllWays»
(відповідно до ст.633 Цивільного кодексу України)
Пропонуємо Вам ознайомитися з текстом публічної оферти, в якій містяться всі істотні умови Угоди про використання
платіжного плагіна «PayAllWays» відповідно до п.1 ст.641 Цивільного Кодексу України. У разі згоди з умовами пропонованої
публічної оферти Угода про використання платіжного плагіна «PayAllWays» вважається укладеною з моменту вчинення Вами
всіх необхідних дій, зазначених в публічній оферті, і означає Вашу згоду з усіма, без винятків та доповнень, умовами Угоди
про використання платіжного плагіна «PayAllWays».
УГОДА
про використання платіжного плагіна «PayAllWays»
Цей документ, «Угода про використання платіжного плагіна «PayAllWays» (далі - Угода), відповідно до ст. 641 Цивільного
кодексу України, є офіційною письмовою публічною офертою ТОВ «Царський Подарунок», далі іменується «Компанія»,
адресована фізичній особі (далі - Клієнту), що виступає в якості Платника або фізичній чи юридичній особі (далі - Клієнту),
що виступає в якості Одержувача, про надання можливості використання платіжного плагіна «PayAllWays» (який є
агрегатором платіжних систем) на умовах Угоди.
При спільному згадуванні по тексту Угоди Компанія і Клієнт іменуються «Сторони», а кожен з них окремо - «Сторона».
Ця Угода укладається між Компанією та Клієнтом в формі договору приєднання (ст.634 Цивільного кодексу України).
Кожна сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідною право- і дієздатністю, а також усіма правами і
повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання Угоди відповідно до її умов.
Чинна редакція Угоди розміщена на сайті https://expert.education і пропонується для ознайомлення Клієнту до моменту
здійснення акцепту умов Публічної оферти.
Поняття та терміни, що використовуються у тексті цієї угоди тлумачяться у відповідності до їх визначень, наведених у Законі
України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14).
1.ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Ця Угода визначає умови і порядок здійснення Компанією інформаційно-технологічної взаємодії при наданні Платнику на
платіжній сторінці Компанії (або іншої юридичної особи, яка на законних підставах, має право використовувати платіжний
плагін «PayAllWays») можливості формувати, підтверджувати і направляти розпорядження на Переказ, а також порядок
отримання грошових коштів Одержувачем Переказу.
1.2. Для досягнення цілей цієї Угоди Компанія здійснює інформаційно-технологічну взаємодію з учасниками платіжного
процесу (банківські організації, платіжні системи та ін.), відповідно до укладених договорів в рамках чинного законодавства
України.
2. НАДАННЯ ПЛАТНИКУ ТА ОДЕРЖУВАЧУ ПОСЛУГ
ПЛАТІЖНОГО СЕРВІСУ КОМПАНІЇ
2.1. Моментом початку надання Платнику послуг платіжного сервісу Компанії є момент вчинення Платником конклюдентних
дій, необхідних для укладення цієї Угоди, передбачених розділом 5 цієї Угоди.
2.2. Моментом початку надання послуг Одержувачу (фізичній особі) є момент включення монетизації своїх послуг, шляхом
введення всіх необхідних реквізитів Одержувача у Особистому Кабінеті Користувача.
2.2.1. Моментом початку надання послуг Одержувачу (юридичній особі) є момент завантаження плагіну «PayAllWays» з
сайту УНПКДО EXPERT EDUCATION або з офіційної сторінки http://moodle.org , або з будь-якого ресурсу, що розповсюджує
плагін «PayAllWays».
2.3. Можливість ввести дані, необхідні для оформлення розпорядження на списання грошових коштів з Банківської карти
Платника з метою проведення розрахунків з Одержувачем згідно укладеної Угоди, надається Платнику виключно після
акцепту цієї Угоди на сайті https://expert.education.
2.4. З метою здійснення розрахунку згідно укладеної Угоді Платник послідовно виконує наступні дії у відповідних екранних
формах на платіжній сторінці Компанії:
- підтверджує параметри розпорядження, введені при його оформленні, в тому числі дає згоду на утримання комісії Компанії
за здійснення переказу (додатково ознайомтесь з комісіями платіжних систем, зазначених за посиланнями у Додатку 1 до
Договору Публічної оферти);
- направляє в Компанію електронний документ, що містить розпорядження Платника на списання грошових коштів з
Банківської карти для зарахування грошових коштів на Банківську карту або банківський рахунок Одержувача, або
здійснення повернення коштів на Банківську карту Платника.
2.5. Після здійснення оплати Користувач перенаправляється до сторінки підтвердження платежу, де він бачить результат
своєї покупки, а також її статус (успішний, відхилений, тощо). Якщо платіж був успішний, послуга надається Компанією
Користувачеві негайно у вигляді забезпечення доступу до сплаченого елементу Сайту.
2.6. Після здійснення оплати послуга вважається наданою та оплата за послугу не може бути повернута Користувачеві у
будь-якому випадку (п.5 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів»). Крім випадків, передбачених законодавством
України та правилами міжнародних платіжних систем Visa/Mastercard.
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2.7. Приймаючи ці Правила, Користувач погоджується з п.2.6. цих Правил навіть у разі, якщо послуга не задовольняє його
потреб, надана не в повному обсязі Компанією, була очікувана Користувачем в іншому вигляді, тощо.
3. ВИНАГОРОДА АБО ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Винагорода Компанії за надання послуг Платнику в рамках цієї Угоди розраховується як сума фіксованого значення і
відсотка від суми платежу:
3.1.1. Фіксоване значення становить 10 гривень 00 копійок;
3.1.2. Відсоток від платежу становить 3,5%;
3.1.3. Компанія може в будь-який момент змінювати ці ставки на власний розсуд.
4. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. У разі невиконання або неналежного виконання Компанією своїх зобов'язань за цією Угодою, Компанія несе
відповідальність відповідно до законодавства України. У разі невиконання або неналежного виконання Платником або
Одержувачем своїх зобов'язань за цією Угодою, Платник або Одержувач несе відповідальність відповідно до законодавства
України.
4.2. Компанія не несе відповідальності за неможливість використання Платником платіжного плагіна «PayAllWays» та / або
екранних форм платіжної сторінки Компанії, зокрема, неможливості оформлення та / або направлення в Компанію
електронного документа, що містить розпорядження Платника з метою здійснення розрахунку за укладеною Угодою.
4.3. Компанія не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою, якщо таке
невиконання викликане:
• рішеннями органів законодавчої та / або виконавчої влади України, які унеможливлюють для Компанії виконання
своїх зобов'язань за цією Угодою;
• причинами, що знаходяться поза сферою контролю Компанії (в тому числі Компанія не несе відповідальність за
дії третіх осіб, включаючи Учасників розрахунків);
• виникненням обставин непереборної сили;
• іншими випадками, передбаченими законодавством України.
4.4. Компанія не несе відповідальність в разі, якщо Платник припустився помилки при оформленні / підтвердження в
екранній формі платіжного плагіна «PayAllWays» параметрів розпорядження, введених при його оформленні в цілях
здійснення розрахунку за укладеною Угодою. Компанія не несе відповідальності за помилки, допущені Одержувачем при
вказівці останнім реквізитів платежу, а також іншої важливої інформації.
4.5. Платником або Одержувачем може бути подана претензія шляхом надання в Компанію письмової заяви на паперовому
носії та власноруч підписаної Платником або Одержувачем (якщо є - з додатком до заяви копії електронної квитанції,
сформованої платіжним плагіном «PayAllWays» і виведеної Платнику для ознайомлення в екранній формі платіжної сторінки
компанії). Компанія розглядає претензію і надає на неї відповідь (усно або в письмовій формі на вимогу Клієнта, викладену у
відповідній заяві) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати її отримання Компанією.
4.6. При вирішенні спорів, що випливають з цієї Угоди або екранних форм платіжної сторінки Компанії, документами, що
підтверджують заявлені одним з учасників спору факти, є:
• електронна квитанція, сформована Компанією в екранній формі платіжної сторінки Компанії;
• електронний журнал Компанії / реєстр за операціями Компанії з використанням банківських карт, до складу якого
Компанією включена інформація про операції списання/зарахування грошових коштів.
4.7. Всі спірні питання, що виникають (між Компанією та Платником або Одержувачем) з цієї Угоди або у зв'язку з нею, та не
врегульовані шляхом переговорів, підлягають вирішенню у відповідній судовій інстанції за місцем знаходження Компанії
(виключна підсудність).
4.8. Всі ризики, пов'язані з істотною зміною обставин, з яких Платник або Одержувач виходили при укладенні цієї Угоди,
Платник і Одержувач приймають на себе, і такі обставини не є підставою для зміни чи розірвання цієї Угоди, а також
невиконання Платником зобов'язань за цією Угодою.
4.9. Укладаючи з Компанією цю Угоду, Клієнт тим самим підтверджує, що:
1) Угода не позбавляє його прав, що зазвичай надаються за такими договорами;
2) Угода не виключає і не обмежує відповідальність Компанії за порушення зобов'язань;
3) Угода не містить інші явно обтяжливі для Клієнта умови, які Клієнт, виходячи зі своїх інтересів, не прийняв би при
наявності у Клієнта можливості брати участь в їх визначенні;
4) Клієнт ознайомлений і повністю згоден з цією Угодою, положення якої розуміє і зобов'язується неухильно їх
дотримуватися;
5) Клієнт розуміє і повністю згоден з умовами Угоди, а саме з тим, що платіжний плагін «PayAllWays» з метою здійснення
розрахунку за укладеною Угодою використовує послуги платіжних систем (треті особи);
6) Клієнт до укладення Угоди отримав від Компанії наступну інформацію, яка є зрозумілою для нього:
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• про найменування та місцезнаходження Компанії, а також про те, що платіжний плагін «PayAllWays» є
електронним платіжним засобом і не вимагає ліцензії на здійснення банківських операцій. Відповідні операції
проводять зареєстровані, згідно чинного законодавства України платіжні системи, з якими Компанія уклала
договори;
• про розмір і порядок справляння Компанією комісії за послуги, що надаються в рамках цієї Угоди.
5. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ
5.1. Ця Угода укладається між Компанією та Платником або Одержувачем в формі договору приєднання (ст.634 Цивільного
кодексу України).
5.2. Акцептом умов цієї Угоди є ознайомлення Платника і Одержувача з умовами цієї Угоди та вчинення ним конклюдентних
дій на захищених сторінках Компанії, які свідчать про згоду з ними.
5.3. Акцепт умов цієї Угоди означає повне і всебічне прийняття Платником / Одержувачем всіх умов цієї Угоди без будь-яких
виключень і / або обмежень та тотожнє укладенню двосторонньої письмової угоди про використання платіжного плагіна
«PayAllWays» (ст.639 Цивільного кодексу України).
5.4. Термін акцепту умов цієї Угоди обмежений терміном виконання розпорядження Платника і завершенням розрахунків по
укладеній Угоді.
5.5. Невід’ємною частиною цієї Угоди є Додаток 1 до цієї Угоди.
6. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ТОВ "Царський Подарунок", вул. Полтавський Шлях 4, оф.412, м. Харьків, Україна, 61052.
Тел.: +380505940887; +380671229159
Email: info@expert.education
Директор Євсеєв Кирилл Юрійович

ДОДАТОК 1
ДО УГОДИ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНОГО ПЛАГІНУ «PayAllWays»
Тарифи на обслуговування платіжних систем, доступні за посиланням:
1. «Портмоне»: https://www.portmone.com.ua/r3/ru/prices
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