Договір купівлі-продажу прав вимоги
(публічна оферта)
м.Київ
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ГУДВІН» (далі – «Компанія»), в особі директора Кального Руслана
Сергійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та будь-яка особа (далі – «Покупець»), яка
прийняла (акцептувала) дану пропозицію, уклали цей договір (далі – «Договір») про наступне:

1. Визначення термінів
Права вимоги (далі – «ПВ») - дійсна дебіторська заборгованість третьої особи (первинного
дебітора) перед Компанією, що виражається в національній валюті України:
 Дебітор (боржник): Публічне акціонерне товариство «Ідея Банк» (код ЄДРПОУ 19390819,
МФО 336310).
 Документ, який засвідчує правочин, на підставі якого виникло зобов’язання боржника:
Договір банківського вкладу № 30.00.001014 від 27.02.2017р. з Кредитором 1.
Кредитор 1 – юридична особа за законодавством України, що є первісним кредитором по
вказаним ПВ.
Обліковий запис – спеціально оформлений інтерфейс бази даних, який використовується
Компанією та Покупцем для обліку та відображення кількості ПВ, що придбані Покупцем.
Одиниці обліку – візуально відображувані в Обліковому записі Покупця одиниці обліку ПВ. Одна
одиниця обліку враховує одну гривню боргу, що є предметом ПВ.
2. Предмет Договору
2.1. Компанія зобов'язується здійснити продаж ПВ Покупцю, а Покупець – оплатити вартість ПВ,
які він бажає придбати. Купівля-продаж ПВ здійснюється згідно зі ст.512 та п.3 ст.656 Цивільного
Кодексу України.
2.2. Для виконання купівлі-продажу ПВ Покупець приймає (акцептує) даний Договір в порядку,
визначеному цим Договором.
2.3. Моментом переходу ПВ від Компанії до Покупця є момент оплати ПВ згідно з умовами цього
Договору.
3. Права та обов'язки Покупця
3.1. Для виконання цього Договору Покупець зобов’язаний акцептувати даний Договір. Акцептом
цього Договору з боку Покупця є:
 власноручне підписання відповідного платіжного документа, яким ініціюється платіж на
користь Компанії за ПВ, або

 підписання цього Договору електронним підписом Покупця (згідно з п.6.3 Договору) та
здійснення дій, які засвідчують бажання Покупця укласти Договір, а саме: здійснення
платежу за ПВ на користь Компанії. Прийняття (акцепт) Покупцем Договору є повним і
безумовним.

3.2. Покупець за цим Договором здійснює оплату ПВ через пункти прийому платежів, банківські
каси, програмно-технічні комплекси самообслуговування тощо (далі разом – «Агенти»).
3.3. Покупець оплачує ПВ за тарифами, встановленими Компанією та доведеними до відома
Покупця через Агентів або ж шляхом їх розміщення на веб-сайті Компанії та\або Агентів. Послуги
Агентів та\або банківські послуги Покупець сплачує окремо та за власний кошт.
Обсяг ПВ, придбаний Покупцем за цим Договором, обчислюється від суми його оплати,
залежно від тарифів Компанії.
3.4. Для здійснення платежу за ПВ Покупець зобов'язаний пред'явити Агенту коректний номер
Облікового запису з метою його ідентифікації.
3.5. Покупець має право розпоряджатися придбаними за цим Договором ПВ на власний розсуд, у
тому числі, відступати ПВ іншим особам, якщо таке відступлення не суперечить чинному
законодавству України.

4. Права та обов'язки Компанії
4.1. В момент продажу ПВ Покупцю Компанія зобов'язана відобразити в Обліковому записі
Покупця Одиниці обліку у кількості рівній обсягу придбаних Покупцем ПВ .
4.2. Компанія зобов’язана передати Покупцю документи, які засвідчують ПВ, що передаються за
цим Договором. Передача документів відбувається в офісі Компанії, Сторонами особисто та після
визначення належних Сторін по цьому Договору згідно з п. 6.1 Договору.
4.3. Компанія акцептує зі свого боку даний Договір шляхом підписання його своїм електронним
підписом (згідно з п. 6.3 Договору), а також здійснює дії по наданню цього Договору Покупцю (в
т.ч. визначеними Компанією засобами електронного зв’язку).
5. Відповідальність сторін
5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у
порядку, визначеному чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його
невиконання або неналежне виконання. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони
керуються нормами чинного законодавства України.
5.2. В разі порушення Покупцем умов придбання ПВ, передбачених Договором, Компанія має
право протягом п’яти днів повернути оплату за ПВ Покупцю. При цьому у Компанії не виникають
зобов’язання по відшкодуванню останньому банківських або будь-яких інших комісій, які було
сплачено під час здійснення платежу за ПВ.
5.3. Компанія не несе відповідальності в разі порушення Покупцем п.3.4. Договору. Зокрема
Покупець не має права вимагати відшкодування або коригування інформації, поданої ним перед
здійсненням Платежу.
5.4. Зобов'язання по ПВ несе дебітор.
6. Інші положення
6.1. Для встановлення належних Сторін за цим Договором,
 Покупець зобов’язаний пред’явити Компанії: оригінал платіжного документу, який
Покупець отримав від Агента під час оплати за ПВ, або інше документарне підтвердження
того, що оплату за ПВ здійснював саме він; одиниці обліку в Обліковому записі Покупця у
кількості не меншій, ніж обсяг ПВ, який Покупець придбав у Компанії за цим Договором;

 Компанія зобов’язана пред’явити Покупцю копії реєстраційних документів.
6.2. Датою укладання Договору є дата його акцепту Покупцем.
6.3. Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій
письмовій формі. Договір набирає чинності з моменту прийняття (акцепту) його Покупцем.
При цьому Сторонами погоджено, що:
 електронним підписом Покупця є зазначення його номера Облікового запису (або інших
даних, визначених Компанією як обов’язкову умову прийому платежу за ПВ) у
відповідному платіжному документі Агента, або у програмному інтерфейсі Агента, що
використовується останнім для приймання платежів від Покупців за ПВ;

 електронним підписом Компанії є накладення на відповідний документ простого
графічного зображення підпису директора Компанії та печатки Компанії.
6.4. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.
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