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SERVICES AGREEMENT

1.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

This agreement (Agreement) is entered by and between:

Цей договір (Договір) укладається між:

Solvy Europe Ltd. incorporated and registered in Malta
with company number C85658 whose registered office
is at Office 2, Suite 2, the Penthouse, Capital Business
Centre, Entrance C, Triq Taz-Zwejt, San Gwann SGN
3000, Malta (Supplier)
and

«Солві Юроп Лтд.» (Solvy Europe Ltd.),
заснованою та зареєстрованою на Мальті з кодом за
реєстром компаній C85658, з юридичною адресою:
Мальта, Сан Гуонн SGN 3000, Тріг Тац-Цвейт, вхід
C, Столичний бізнес-центр, пентхаус, комплекс 2,
офіс 2 (Office 2, Suite 2, the Penthouse, Capital
Business Centre, Entrance C, Triq Taz-zwejt, San
Gwann SGN 3000, Malta) (Постачальник)

Company or person who has signed Commercial Sheet
(as defined below) with the Supplier, and whose legal
details are specified in such Commercial Sheet, and who
agrees to receive the Services (Customer)

Компанія чи особа, яка підписала Комерційний лист
(як визначено нижче) із Постачальником, чиї
юридичні
реквізити
зазначені
в
такому
Комерційному листі, та яка погоджується на
отримання Послуг (Замовник)

Each a “Party” and collectively the “Parties”

Кожна – «Сторона» та разом – «Сторони»

This Agreement sets out the details of the Services to be
provided by the Supplier to the Customer, as detailed in
this agreement.

Цей договір визначає деталі Послуг, які
Постачальник повинен надати Замовнику, як
зазначено в цьому договорі.

1.
Acknowledgment of the Agreement
1.1
By accepting the Agreement in electronic form
as indicated in clause 1.2 and clause 1.3 hereof, the
Customer acknowledges and agrees that the Services (as
defined below) are provided subject to:
i. the terms of this Agreement;
ii. the Commercial Sheet referred to this
Agreement;
iii. Further Guidance as defined in clause 2.1 hereof.

1.
Визнання Договору
1.1
Приймаючи Договір в електронній формі, як
зазначено в пункті 1.2 та пункті 1.3 цього договору,
Замовник визнає та погоджується з тим, що Послуги
(як визначено нижче) надаються за умови
виконання:
і. умов цього Договору;
іі. Комерційного листа, що відноситься до
цього Договору;
ііі. Методичних рекомендацій, як визначено
в пункті 2.1 цього Договору.
Комерційний лист і Методичні рекомендації є
невід'ємною частиною цього Договору.
1.2
Договір набирає чинності з дати підписання
Комерційного листа (як визначено в пункті 2.1 цього
Договору) (у тому числі в електронній формі)
уповноваженими представниками Замовника та
Постачальника згідно з пунктом 1.3 цього Договору.
1.3
Постачальник може відмовитися від
підписання будь-якого конкретного Комерційного
листа (таким чином, він може відмовитися від
укладення Договору) з будь-якої причини та без
зобов'язання зазначати її, про що потенційному
Замовнику повідомляється в електронній або
письмовій
формі
(на
власний
розсуд
Постачальника).
1.4
Замовник буде вибирати Послуги в
Комерційному листі.
1.5
За відсутності домовленості про інше,
Оплата здійснюється Постачальнику в тій самій
валюті, в якій було здійснено оплату ціни за
відповідним договором купівлі-продажу.
1.6
Замовник визнає, що до підписання
Комерційного листа він має доступ, прочитав і

The Commercial Sheet and Further Guidance shall
constitute an integral part of this Agreement.
1.2
The Agreement will be effective on the date
when a Commercial Sheet (as defined in clause 2.1
hereof) has been signed (including, signing in the
electronic form) by the authorised representatives of the
Customer and the Supplier, subject to clause 1.3 hereof.
1.3
The Supplier may refuse to sign any particular
Commercial Sheet (thus, he may refuse to conclude the
Agreement) for any reason and with no obligation to
specify it, which shall be notified to the potential
Customer in electronic or written form (at the sole
discretion of the Supplier).
1.4
The Customer will select the Services in the
Commercial Sheet.
1.5
In the absence of contrary agreement, the Fee
shall be paid to the Supplier in the same currency in
which payment of the price under the relevant sale
contract was made.
1.6
The Customer acknowledges that prior to
signing of a Commercial Sheet it has access to, has read
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2.
2.1

and by signing of the Commercial Sheet he agrees to be
bound by the terms of this Agreement.

підписанням Комерційного листа він зобов'язується
дотримуватися умов цього Договору.

2.
Interpretation
The following definitions and rules of interpretation
apply in this Agreement.
2.1
Definitions
Affiliate: any entity that directly or indirectly controls,
is controlled by, or is under common control with
another entity.
Applicable Laws: all applicable laws, statutes,
regulations from time to time in force.
Business Day: a day when banks in Malta and Ukraine
are both open for business. For the avoidance of doubt,
any day on which a bank is open for business in Malta
but not in Ukraine or Ukraine and not in Malta shall not
be considered to be a Business Day for the purposes of
this Agreement.
Card Issuer: a financial institution that issues payment
cards under the authority of the relevant Payment
Scheme.
Change Order: has the meaning given in clause 7.1.
Commencement Date: has the meaning given in clause
3.1.

2.
Тлумачення термінів
В цьому Договорі застосовані такі визначення та
правила тлумачення.
2.1
Визначення
Афілійована особа: будь-яка особа, яка прямо чи
опосередковано контролює, є контрольованою, чи
перебуває під спільним контролем з іншою особою.
Застосовне законодавство: всі застосовні час від
часу діючі закони, законодавчі акти, положення.
Робочий день: день, коли банки на Мальті та в
Україні відкриті для здійснення діяльності. Щоб
уникнути неоднозначності, будь-який день, коли
банк відкритий для здійснення діяльності на Мальті,
але не в Україні чи в Україні, але не на Мальті, не
вважається Робочим днем для цілей цього Договору.
Емітент картки: фінансова установа, що випускає
платіжні картки під управлінням відповідної
Платіжної системи.
Заявка на зміну: має значення, зазначене в пункті
7.1.
Дата набрання чинності: має значення, зазначене в
статті 3.1.
Комерційний лист: документ з такою назвою, в
якому, зокрема, докладно описуються Послуги, які
повинні бути надані Постачальником конкретному
Замовнику, та Оплата.
Система Замовника: будь-яка інформаційнотехнологічна система чи системи, включаючи
інструменти, кабелі та обладнання, що належать або
експлуатуються Замовником, його агентами,
субпідрядниками чи консультантами, які прямо або
опосередковано використовуються при наданні
Послуг за цим Договором, включаючи будь-які такі
елементи, зазначені в Комерційному листі.
Матеріали Замовника: всі документи, інформація,
елементи та матеріали в будь-якій формі, що
належать Замовнику чи третій особі, які надаються
Замовником Постачальнику у зв'язку з Послугами,
включаючи елементи, надані згідно з пунктом 5.1(c).
Оплата: суми, що підлягають сплаті за Послуги,
визначені в Комерційному листі.
Методичні рекомендації: означають будь-які та всі
внутрішні чи зовнішні документи, рекомендації,
політику та процеси, викладені чи видані
Постачальником у зв'язку з Послугами.
Документи, що засвідчують особу: означають
документи, що засвідчують особу, включаючи
документи Терміналів, що засвідчують особу, та
документи Продавців, що засвідчують особу, що
використовуються для підключення до Послуг, що
надаються Постачальником;
Початковий період: період в 12 (дванадцять)
місяців, що починається з Дати набрання чинності.
Права інтелектуальної власності (ПІВ): патенти,
корисні моделі, права на винаходи, авторські та
суміжні права, особисті немайнові права, товарні

Commercial Sheet: the document given that name that
in particular details the Services to be provided by the
Supplier to the particular Customer and the Fee.
Customer's System: any information technology
system or systems, including tools, cabling or facilities
owned or operated by the Customer, its agents,
subcontractors or consultants which is used directly or
indirectly in the supply of the Services hereunder
including any such items specified in Commercial Sheet.
Customer Materials: all documents, information, items
and materials in any form, whether owned by the
Customer or a third party, which are provided by the
Customer to the Supplier in connection with the
Services, including the items provided pursuant to clause
5.1(c).
Fee: the sums payable for the Services, as set out in
Commercial Sheet.
Further Guidance: means any and all internal or
external documents, guidance, policies and processes
outlined or issued by the Supplier in relation to the
Services.
IDs: means identifications, including Terminals IDs and
Merchants IDs used for connecting to the services
rendered by the Supplier;
Initial Period: a period of 12 (twelve) months
commencing on the Commencement Date.
Intellectual Property Rights (IPRs): patents, utility
models, rights to inventions, copyright and related rights,
moral rights, trade marks and service marks, business
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names and domain names, rights in get-up, goodwill and
the right to sue for passing off or unfair competition,
rights in designs, rights in computer software, database
rights, rights to use, and protect the confidentiality of,
confidential information (including know-how and trade
secrets) and all other intellectual property rights, in each
case whether registered or unregistered and including all
applications and rights to apply for and be granted,
renewals or extensions of, and rights to claim priority
from, such rights and all similar or equivalent rights or
forms of protection which subsist or will subsist now or
in the future in any part of the world.

Gross Price: in relation to any Products, the price
actually charged to the customer, including, but not
limited to any VAT or other sales tax included in the
price.
Payment Scheme: means in particular Visa and/or
MasterCard (including any local scheme thereof) and
banks, and also such other schemes governing the issue
and use of credit, debit or any other payment cards or
payment methods, including bank transfers, as approved
and notified by the Supplier to the Customer or as
provided on the Supplier Website from time to time.
Payment Scheme Rules: any and all applicable rules,
regulations, standards and guidelines issued by any
Payment Scheme and/or Card Issuer, as amended and
restated from time to time.
Personal Data: means any information relating to an
identified or identifiable individual and relates only to
personal data, or any part of such personal data, in
respect of which the Customer is the data controller and
in relation to which the Supplier is providing Services
under this Agreement.
Platform: a networked loyalty platform located at the
Supplier Websites that connects merchants and users
with regards to the users of the platform buying goods
through instalment, where the platform connects
merchants and operates a processing environment,
allowing users to buy merchant goods.
Product: any goods, product or services offered for sale
or rendering by the Customer or its Affiliates.
Renewal Period: each successive 12-month period after
the Initial Period for which this Agreement is renewed.
Services: the services as set out in Commercial Sheet.
Supplier's Software: any software provided by the
Supplier to enable the Services to be used directly or
indirectly in the supply of the Services including any
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знаки
та
знаки
обслуговування,
фірмові
найменування та доменні імена, права на зовнішнє
оформлення, ділову репутацію та право на подання
позову за недобросовісну конкуренцію, права на
дизайн, права на програмне забезпечення, права на
базу даних, права на використання та захист
конфіденційності, конфіденційної інформації (у
тому числі ноу-хау та комерційної таємниці) та всі
інші права інтелектуальної власності, в кожному
випадку як зареєстровані, так і незареєстровані, у
тому числі всі звернення та права на подачу заявки
та отримання, продовження або розширення, та
права переважної вимоги, такі права та всі подібні
або еквівалентні права чи форми захисту, що
існують або будуть існувати в даний час або в
майбутньому в будь-якій частині світу.
Валова ціна: у зв'язку з будь-якими Продуктами,
ціна, що фактично стягується з Замовника,
включаючи ПДВ або інший податок з продажів,
включений у ціну.
Платіжна система: означає, зокрема Visa та/чи
MasterCard (включаючи будь-яку місцеву або
міжнародну схему) і банки, а також інші системи, що
регулюють випуск та використання кредитних,
дебетових або будь-яких інших платіжних карток
або способів оплати, включаючи банківські
перекази, схвалені та повідомлені Постачальником
Замовнику, чи такі, що час від часу надаються на
веб-сайті Постачальника.
Правила платіжних систем: будь-які та всі
застосовні правила, положення, стандарти та
рекомендації, що видаються будь-якою Платіжною
системою та/чи Емітентом картки, із внесеними
змінами та повторно затверджені час від часу.
Персональні дані: мається на увазі будь-яка
інформація, що має відношення до ідентифікованого
суб’єкта, або того, що в процесі ідентифікації, і
стосуються тільки персональних даних або будьякої частини таких персональних даних, щодо яких
Замовник є контролером, і щодо яких Постачальник
надає Послуги згідно з цим Договором..
Платформа: мережева платформа лояльності,
розташована на веб-сайтах Постачальника, яка
з'єднує продавців і користувачів стосовно
користувачів платформи, що купують товари за
допомогою оплати в розстрочку, де платформа
з'єднує продавців і управляє середовищем обробки,
що дозволяє користувачам купувати предмети
торгівлі.
Продукт: будь-які товари, продукти чи послуги,
запропоновані для продажу чи надання Замовником
або його Афілійованими особами.
Період пролонгації: кожний наступний 12місячний період після Початкового періоду, на який
пролонгується цей Договір.
Послуги: послуги, визначені в Комерційному листі.
Програмне забезпечення Постачальника: будьяке
програмне
забезпечення,
надане
Постачальником для прямого чи опосередкованого
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such items specified in the Commercial Sheet, and
including the Platform.
Supplier Websites: www.solfy.com
Trade Marks: the registered trade marks and trade mark
application, and all unregistered trade marks and logos,
specified either in this Agreement and/or Customer
Materials and/or otherwise communicated and/or
notified by the Customer to the Supplier from time to
time.
VAT: value added tax chargeable under any Applicable
Laws.
2.2
Clause, Schedule, Commercial Sheet headings
shall not affect the interpretation of this Agreement.
2.3
A person includes a natural person, corporate
or unincorporated body (whether or not having separate
legal personality).
2.4
The Schedules and Commercial Sheet form part
of this Agreement and shall have effect as if set out in
full in the body of this Agreement. Any reference to this
Agreement includes the Commercial Sheet.
2.5
Unless the context otherwise requires, words in
the singular shall include the plural and in the plural shall
include the singular.
2.6
Unless the context otherwise requires, a
reference to one gender shall include a reference to the
other genders.
2.7
This Agreement shall be binding on, and inure
to the benefit of, the Parties to this Agreement and their
respective personal representatives, successors and
permitted assigns, and references to any Party shall
include that Party's personal representatives, successors
and permitted assigns.
2.8
A reference to a statute or statutory provision is
a reference to it as amended, extended or re-enacted from
time to time.
2.9
A reference to writing or written includes fax
and email.
2.10
Any obligation on a Party not to do something
includes an obligation not to allow that thing to be done.
2.11
A reference to this Agreement or to any other
agreement or document referred to in this Agreement is
a reference of this Agreement or such other agreement or
document as varied or novated from time to time.
2.12
References to clauses and Commercial Sheet
are to the clauses and Commercial Sheet of this
Agreement and references to paragraphs are to
paragraphs of the relevant Commercial Sheet.
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використання Послуг при наданні Послуг,
включаючи будь-які елементи, зазначені в
Комерційному листі, та включаючи Платформу.
Сайт Постачальника: www.solfy.com
Товарні знаки: зареєстровані товарні знаки та
заявка на товарні знаки, а також всі незареєстровані
товарні знаки та логотипи, зазначені в цьому
Договорі, Матеріалах замовника та/чи іншим чином
надані
та/чи
повідомлені
Замовником
Постачальнику час від часу.
ПДВ: податок на додану вартість, що підлягає сплаті
відповідно до застосовного законодавства.
2.2
Заголовки Пунктів, Графіка, Комерційного
листа не впливають на тлумачення цього Договору.
2.3
Особа включає фізичну особу, юридичну
особу чи об'єднання без утворення юридичної особи
(незалежно від того, чи має вона окрему
правосуб'єктність).
2.4
Графіки та Комерційний лист є частиною
цього Договору та набирають чинності, якщо були б
повністю визначені в тексті цього Договору. Будьяке посилання на цей договір включає Комерційний
лист.
2.5
Якщо контекст не вимагає іншого, слова в
однині включають множину, а в множині включають
однину.
2.6
Якщо контекст не вимагає іншого,
посилання на одну стать включає посилання на інші
статі.
2.7. Цей Договір має обов'язкову силу та є дійсним в
інтересах Сторін цього Договору та їх відповідних
особистих представників, правонаступників та
дозволених правонаступників, а посилання на будьяку Сторону включають особистих представників,
правонаступників та дозволених правонаступників
цієї Сторони.
2.8. Посилання на статут або положення статуту
являє собою посилання на нього з внесеними в нього
змінами, продовженням чи відновленням час від
часу.
2.9. Посилання на письмову форму чи
повідомлення в письмовій формі включає факси та
електронну пошту.
2.10. Будь-яке зобов'язання Сторони не робити щонебудь включає зобов'язання не допускати, щоб ця
дія була зроблена.
2.11. Посилання на цей Договір або будь-який інший
договір або документ, згаданий в цьому Договорі, є
посиланням на даний Договір або будь-який інший
договір або документ, змінений або оновлений час
від часу.
2.12. Посилання на пункти та Комерційний лист
відносяться до пунктів та Комерційного листа цього
Договору, а посилання на параграфи відносяться до
параграфів відповідного Комерційного листа.
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3.

3.
Commencement and duration
3.1
This Agreement shall commence as indicated in
clause 1.2 (Commencement Date) and shall continue,
unless terminated earlier in accordance with clause 12,
for the Initial Period and shall automatically extend for a
Renewal Period at the end of the Initial Period and at the
end of each Renewal Period.
3.2
The Supplier shall provide the Services to the
Customer in accordance with this Agreement,
Applicable Laws and Payment Scheme Rules. In
consideration of the provision of the Services by the
Supplier, the Customer shall pay the Fee.

4.

4.
Supplier's responsibilities
4.1
The Supplier shall use reasonable endeavours to
provide the Services in accordance with this Agreement
in all material respects.
4.2
Time for performance by the Supplier shall not
be of the essence of this Agreement.
4.3
The Supplier shall not be obliged to provide any
Services unless and until the Supplier notifies (via email)
the particular Customer that such particular Customer
has been connected by the Supplier to the Platform.
4.4
The Supplier may cancel, suspend or modify
one, some or all of the Services without any prior notice
and with immediate effect if the Supplier or any Payment
Scheme or any Cart Issuer, in its opinion, considers it
necessary and desirable to do so. The Supplier shall
notify the Customer as soon as possible of any such
cancellation, suspension or modification, if such
notification of cancellation, suspension or modification
is allowed under the Applicable Laws.

5.

5.
5.1

Customer's obligations
The Customer shall:
(a)
co-operate with the Supplier in all
matters relating to the Services;
(b)
upon the Supplier’s request provide,
for the Supplier, its agents, subcontractors, consultants
and employees, in a timely manner and at no charge,
access to the Customer's premises, office
accommodation, data and other facilities as reasonably
required by the Supplier including any such access as is
specified in the Commercial Sheet;
(c)
provide to the Supplier in a timely
manner all documents, information, items and materials
in any form (whether owned by the Customer or third
party) required under the Commercial Sheet or otherwise
reasonably required by the Supplier in connection with
the Services (including any information required to
satisfy the reporting or other obligations of the Customer
under this Agreement, any Payment Scheme Rules
and/or Applicable Laws), and ensure that they are
accurate and complete. The Customer shall immediately
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3.
Набрання чинності та термін дії
3.1
Цей Договір набирає чинності, як зазначено
в пункті 1.2 (Дата набрання чинності), та триває,
якщо не буде припиненим раніше відповідно до
пункту 12, протягом Початкового періоду та
автоматично пролонгується на Період пролонгації в
кінці Початкового періоду та в кінці кожного
Періоду пролонгації.
3.2
Постачальник надає Послуги Замовнику
відповідно до цього Договору, застосовного
законодавства та Правил платіжних систем. У зв'язку
з наданням Послуг Постачальником Замовник
здійснює Оплату.
4.
Зобов'язання Постачальника
4.1
Постачальник докладає належних зусиль
для надання Послуг відповідно до цього Договору у
всіх суттєвих аспектах.
4.2
Термін виконання Постачальником не є
істотною умовою цього Договору.
4.3
Постачальник не зобов'язаний надавати
будь-які Послуги до тих пір, поки Постачальник не
повідомить (електронною поштою) конкретного
Замовника про те, що такий конкретний Замовник
був підключений Постачальником до Платформи.
4.4
Постачальник може відмінити, призупинити
чи змінити одну, кілька чи всі Послуги без
попереднього повідомлення та з негайним
набранням чинності, якщо Постачальник, будь-яка
Платіжна система чи будь-який Емітент картки, на
його думку, вважає необхідним і бажаним вчинити
таку дію. Постачальник повинен якомога швидше
повідомити Замовника про будь-яку таку відміну,
призупинення чи зміну, якщо таке повідомлення про
відміну, призупинення чи зміну дозволено
відповідно до застосовного законодавства.
5.
5.1

Зобов'язання Замовника
Замовник повинен:
(a) співпрацювати з Постачальником з усіх
питань, пов'язаних із Послугами;
(b) на запит Постачальника своєчасно та
безкоштовно надавати Постачальнику, його
агентам,
субпідрядникам,
консультантам
і
співробітникам доступ до приміщень, офісних
приміщень, даних та іншого обладнання Замовника,
що обґрунтовано вимагаються Постачальником,
включаючи будь-який такий доступ, зазначений в
Комерційному листі;
(c) своєчасно надавати Постачальнику всі
документи, інформацію, елементи та матеріали в
будь-якій формі (незалежно від того, належать вони
Замовнику або третій стороні), що вимагаються
відповідно до Комерційного листа чи іншим чином
обґрунтовано вимагаються Постачальником у
зв'язку з Послугами (включаючи будь-яку
інформацію, необхідну для виконання звітності чи
інших зобов'язань Замовника за цим Договором,
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notify the Supplier of any material change in such
information, documents, items and/or materials, as well
as any material change in the financial position of the
Customer for the duration of this Agreement. The
Supplier may retain such information, documents, items
and/or materials as long as it may be required under the
Applicable Laws or as per the contractual obligations of
the Supplier. Subject to the Applicable Laws, the
Supplier may use, collect and share information,
documents, items and/or materials provided by the
Customer with the Supplier’s Affiliates, subcontractors,
Card Issuers, Payment Schemes, reference agencies,
fraud prevention agencies and enforcement authorities to
the extent the Supplier may reasonably consider
necessary or appropriate for the provision of the Services
and/or compliance with this Agreement, Applicable
Laws, Payment Scheme Rules and Further Guidance.
The Supplier shall not be liable to the Customer for any
inaccuracy in the information provided to any third party
pursuant to this sub-clause, provided that the Supplier
acted in good faith;

(d)
ensure that all the Customer's System
is in good working order and suitable for the purposes
for which it is used in relation to the Services;
(e)
obtain and maintain for the duration of
this Agreement all necessary licences and consents and
comply with all Applicable Laws as required to enable
the Supplier to provide the Services, including in relation
to the use of all Customer Materials and the use of the
Customer's System, in all cases before the date on which
the Services are to start;
(f)
ensure that it promptly complies with
any minimum hardware configuration requirements
specified by the Supplier for the purpose of establishing
connectivity between the Customer’s System and the
Services and bear its own necessary costs of establishing
that connectivity;
(g)
provide Supplier with the list of IDs
(including Terminal IDs and Merchant IDs) of the
payment terminals which will be used for the Customer’s
transaction related to sale of the Products with a use of
the Services hereunder (List). The List shall be provided
in written or electronic form not later than the
Commencement Date. In case the List is provided in
electronic form, it shall be send from the Customer’s
email address indicated in the Commercial Sheet. The
Customer shall immediately notify the Supplier of any
changes to the List and such List is deemed to be
amended by the Parties upon receipt by the Supplier of
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будь-якими Правилами платіжних систем і/або
застосовного законодавства), та забезпечувати їх
точність та повноту. Замовник зобов'язаний негайно
повідомити Постачальника про будь-яку істотну
зміну такої інформації, документів, елементів і/або
матеріалів, а також про будь-яку істотну зміну
фінансового стану Замовника протягом терміну дії
цього Договору. Постачальник може зберігати таку
інформацію, документи, елементи та/чи матеріали
до тих пір, поки це може вимагатися відповідно до
застосовного законодавства чи відповідно до
договірних зобов'язань Постачальника. Відповідно
до застосовного законодавства, Постачальник може
використовувати, збирати та обмінюватися
інформацією, документами, елементами та/чи
матеріалами, наданими Замовником Афілійованим
особам Постачальника, субпідрядникам, Емітентам
карток,
Платіжним
системам,
довідковим
агентствам, органам щодо запобігання шахрайства
та правоохоронним органам тією мірою, якою
Постачальник
може
обґрунтовано
вважати
необхідним або доцільним для надання Послуг
та/або дотримання цього Договору, застосовного
законодавства, Правил платіжних систем і
Методичних рекомендацій. Постачальник не несе
відповідальності перед Замовником за будь-які
неточності в інформації, наданій третім особам
згідно з цим підпунктом, за умови, що Постачальник
діяв сумлінно;
(d) забезпечувати належний робочий стан
всієї системи Замовника та, що вона є придатною
для цілей, для яких вона використовується у зв'язку
з Послугами;
(e) одержувати та підтримувати протягом
терміну дії цього Договору всі необхідні ліцензії та
дозволи та дотримуватися всього законодавства, що
застосовується,
необхідного
для
надання
Постачальнику можливості надавати Послуги, у
тому числі щодо використання всіх матеріалів
Замовника та використання системи Замовника, у
всіх випадках до дати початку надання Послуг;
(f) забезпечувати негайне виконання будьяких мінімальних вимог до конфігурації апаратного
забезпечення, зазначеного Постачальником з метою
встановлення з'єднання між системою Замовника та
Послугами, та оплату власних необхідних витрат на
встановлення цього з'єднання;
(g)
надати
Постачальнику
перелік
Документів платіжних терміналів, що засвідчують
особу (включаючи документи Терміналів, що
засвідчують особу, та документи Продавців, що
засвідчують особу), що будуть використовуватися
для здійснення Замовником операції, пов'язаної з
продажем Продукції з використанням Послуг за цим
Договором (Перелік). Перелік надається в
письмовій чи електронній формі не пізніше Дати
набрання чинності. У разі надання Переліку в
електронній формі, він має бути відправлений з
адреси електронної пошти Замовника, зазначеної в
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the respective Customer’s notification send from the
Customer’s email address indicated in the Commercial
Sheet;

(h)
use the Services in good faith, in
accordance with the terms of this Agreement, Applicable
Laws, Payment Scheme Rules and Further Guidance. In
particular, the Customer shall not use the Services in a
manner that could result in violation of anti-money
laundering, terrorist financing and similar legal and
regulatory obligations;
(i)
comply
with
any
technical
specifications available on the Supplier Websites, which
the Supplier reserves the right to modify at any time; and
(j)
comply with Applicable Laws and any
relevant Payment Scheme Rules to which it is subject.
The Customer shall not act in contravention of or cause
the Supplier to act in contravention of any Payment
Scheme Rules to which the Supplier is subject.
5.2
If the Supplier's performance of its obligations
under this Agreement is prevented or delayed by any act
or omission of the Customer, its agents, subcontractors,
consultants or employees, then, without prejudice to any
other right or remedy it may have, the Supplier shall be
allowed an extension of time to perform its obligations
equal to the delay caused by the Customer.
5.3
When it results from the integration method, the
Customer hereby acknowledges and agrees to abide by,
and ensure that all equipment and software it uses in
connection with the payments made by a client to the
Customer with the use of the Services and the storage
and/or processing of documents, records and any other
data of any kind relating to the payments made by a client
to the Customer with the use of the Services complies
with, any payment card industry or payment application
data security standards of any relevant Payment Scheme
as updated from time to time (Security Standards). The
Customer shall ensure that any of its agents, subcontractors or any third parties engaged by it in relation
to the payment transactions is aware of and shall comply
with the terms of this clause. The Customer shall
promptly on request of the Supplier or Payment Scheme
or Card Issuer, provide evidence of the compliance with
the Security Standards.
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Комерційному листі. Замовник зобов'язаний
негайно повідомити Постачальника про будь-які
зміни в Переліку, та такий Перелік вважається
зміненим
Сторонами
після
отримання
Постачальником
відповідного
повідомлення
Замовника, відправленого з адреси електронної
пошти Замовника, зазначеної в Комерційному листі.
(h) використовувати Послуги сумлінно,
відповідно до умов цього Договору, застосовного
законодавства, Правил платіжних систем і
Методичних рекомендацій. Зокрема, Замовник не
повинен використовувати Послуги таким чином,
щоб це могло призвести до таких порушень, як
боротьба з відмиванням грошей, фінансування
тероризму, та аналогічних правових і нормативних
зобов'язань;
(i)
дотримуватися
всіх
технічних
характеристик,
доступних
на
веб-сайтах
Постачальника, які Постачальник залишає за собою
право змінювати в будь-який час; і
(j)
дотримуватися
застосовного
законодавства та відповідних Правил платіжних
систем, яким він підпорядковується. Замовник не
повинен
діяти
всупереч
або
спонукати
Постачальника діяти всупереч будь-яких Правил
платіжних
систем,
яким
Постачальник
підпорядковується.
5.2
Якщо виконанню Постачальником своїх
зобов'язань за цим Договором перешкоджає чи
затримує будь-яка дія чи бездіяльність Замовника,
його агентів, субпідрядників, консультантів або
співробітників, то без шкоди для будь-якого іншого
права чи засобу правового захисту, який він може
мати, Постачальнику надається продовження часу
для виконання своїх зобов'язань, що дорівнює
затримці, викликаній Замовником.
5.3
Коли це випливає з методу інтеграції,
Замовник цим підтверджує та погоджується
дотримуватися, та гарантує, що все обладнання та
програмне забезпечення, яке він використовує у
зв'язку з платежами, здійсненими клієнтом
Замовнику з використанням Послуг та зберігання
та/чи обробки документів, записів і будь-яких інших
даних будь-якого характеру, пов'язаних з платежами,
здійсненими клієнтом Замовнику з використанням
Послуг, пов'язаних з будь-якою сферою платіжних
карток або стандартами безпеки даних про платіжні
програми будь-якої відповідної Платіжної системи,
що оновлюється час від часу (Стандарти безпеки).
Замовник гарантує, що будь-який з його агентів,
субпідрядників або третіх осіб, залучених ним у
зв'язку з платіжними операціями, обізнаний і
дотримується умов цього пункту. Замовник
зобов'язаний негайно, за вимогою Постачальника,
Платіжної системи чи Емітента картки, надати
докази відповідності Стандартам безпеки.
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6.

6.
Відмова
співробітників
конфіденційної
договору

Non-solicitation and Non-circumvention

6.1
The Customer must notify the Supplier in
accordance with the procedure provided in clause 24 of
this Agreement, about employment or attempt to employ
any person who is, or has been, engaged as an employee,
consultant or subcontractor of the Supplier in the
provision of the Services or employee of such consultant
or subcontractor, provided that the Customer was aware
of engagement of such person in provision of Services
hereunder.
6.2
At any time prior to the expiration of this
Agreement, it is expressly agreed that the identities of
any individual or entity and any other third parties
(including, without limitation, suppliers, customers,
financial sources, banks, merchant acquiring banks, card
scheme processors, gateway providers, and/or merchant
sales referral partners, deferral payment providers and
consultants) discussed and made available by the
Supplier in the course of provision of Services and any
related business opportunity shall constitute Confidential
Information and the Customer or any its Affiliate or
associated entity or individual shall not (without the prior
written consent of, or having entered into a commission
agreement with, the Supplier):

(a)
directly or indirectly initiate, solicit,
negotiate, contract or enter into any business
transactions, agreements or undertakings with any such
third party identified or introduced by the Supplier
during the Services provision; or
(b)
seek to by-pass, compete, avoid or
circumvent the Supplier from any business opportunity
that relates to the Services by utilising any Confidential
Information or by otherwise exploiting or deriving any
benefit from the Confidential Information.

6.3
The Customer covenants that any financial gain
made by it, or any associated party, from a breach of
clause 6.2 shall be held on trust for the benefit of the
Supplier and then be transferred to a nominated account
of the Supplier, until which time such outstanding
amount shall incur interest at the rate of 8% per annum
from time to time. Such interest shall accrue on a daily
basis from the due date until actual payment of the
overdue amount, whether before or after judgment and
the Customer shall pay the interest together with the
overdue amount.
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від
переманювання
і
Заборона
використання
інформації поза рамками

6.1
Замовник
зобов'язаний
повідомити
Постачальника у порядку, передбаченому пунктом
24 цього Договору, про прийом на роботу чи спробу
прийняти на роботу будь-яку особу, що є чи
залучалась в якості працівника, консультанта чи
субпідрядника Постачальника до надання Послуг,
або
працівника
такого
консультанта
чи
субпідрядника, за умови, що Замовнику було відомо
про залучення такої особи до надання Послуг за цим
Договором.
6.2
У будь-який час до закінчення терміну дії
цього
Договору,
прямо
обумовлено,
що
ідентифікаційна інформація будь-якої фізичної чи
юридичної особи, чи будь-яких інших третіх осіб
(включаючи, без обмежень, постачальників,
замовників, фінансові джерела, банки, банки
торгового еквайрингу, обробників розрахункової
системи,
мережевих
постачальників
і/або
торговельних партнерів з продажу, постачальників і
консультантів
відстрочених
платежів)
обговорювалась і надавалась Постачальником в ході
надання Послуг і будь-яких пов'язаних з цим ділових
можливостей, складає Конфіденційну інформацію,
та Замовник, будь-яка його Афілійована особа чи
асоційована юридична чи фізична особа не повинні
(без попередньої письмової згоди чи уклавши
договір комісії з Постачальником):
(a)
прямо
чи
опосередковано
ініціювати, запитувати, вести переговори, укладати
контракти чи будь-які ділові угоди, договори чи
зобов'язання з будь-якою третьою стороною, що
ідентифікована чи представлена Постачальнику в
ході надання Послуг; або
(b) прагнути обійти, конкурувати, уникати
чи використовувати конфіденційну інформацію
Постачальника поза рамками договору при будьяких ділових можливостях, пов'язаних з Послугами,
використовуючи
будь-яку
Конфіденційну
інформацію чи іншим чином використовуючи чи
отримуючи будь-яку вигоду з Конфіденційної
інформації.
6.3
Замовник зобов'язується, що будь-яка
фінансова вигода, отримана ним або будь-якою
асоційованої стороною в результаті порушення
пункту 6.2, повинна керуватися за дорученням на
користь Постачальника, а потім переводитися на
призначений рахунок Постачальника, до того часу,
коли на таку суму заборгованості час від часу буде
нараховуватися відсоток за ставкою 8% річних. Такі
відсотки нараховуються щоденно з дати виконання
до фактичної виплати простроченої суми, до чи після
винесення судового рішення, та Замовник виплачує
відсотки разом з простроченою сумою.
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6.4
Clause 6.3 does not affect the Disclosing
Party’s ability to also sue for damages should the
covenants in clause 6.2 be violated in any way.

6.4
Пункт 6.3 не впливає на здатність Сторони,
яка надає інформацію, також пред'явити позов про
відшкодування шкоди у разі порушення будь-яким
чином умов пункту 6.2.

7.
Change control
7.1
Either Party may propose changes to the scope
or execution of the Services (including provision of any
additional services by the Supplier at the additional
charges and costs) but no proposed changes shall come
into effect until a Change Order has been signed by
both Parties (their authorised representatives). A Change
Order shall be a document setting out the proposed
changes and the effect that those changes will have on:

7.
Управління змінами
7.1
Будь-яка зі Сторін може запропонувати
зміни до предмету виконання Послуг (включаючи
надання
будь-яких
додаткових
послуг
Постачальником за додаткову оплату чи вартість),
але запропоновані зміни не набирають чинності до
тих пір, поки Заявка на зміну не буде підписана
обома
Сторонами
(їх
уповноваженими
представниками). Заявка на зміну являє собою
документ, в якому визначаються запропоновані
зміни та наслідки, які ці зміни мають щодо:
(a) Послуг;
(b) існуючих витрат і Оплат Постачальника;
(c) розкладу Послуг; і
(d) будь-якої з умов цього Договору.
7.2
Якщо Постачальник бажає внести зміни до
Послуг, він повинен надати Замовнику проект
Заявки на зміну.
7.3
Якщо Замовник бажає внести зміни до
Послуг:
(a) він повідомляє Постачальника та надає
стільки подробиць про запропоновані зміни, скільки
Постачальник обґрунтовано вимагає, включаючи
терміни запропонованих змін; і
(b) Постачальник, як тільки це буде
обґрунтовано практично можливо після отримання
інформації, визначеної пунктом 7.3(a), надає
Замовнику проект Заявки на зміну.
7.4
Якщо Сторони погодили Заявку на зміну,
вони (їх уповноважені представники) підписують її
(включаючи підписання в електронній формі) та
цією Заявкою на зміни вносяться зміни до цього
Договору.

(a) the Services;
(b) the Supplier's existing charges and Fees;
(c) the timetable of the Services; and
(d) any of the terms of this Agreement.
7.2
If the Supplier wishes to make a change to the
Services it shall provide a draft Change Order to the
Customer.
7.3
If the Customer wishes to make a change to the
Services:
(a)
it shall notify the Supplier and provide
as much detail as the Supplier reasonably requires of the
proposed changes, including the timing of the proposed
changes; and
(b)
the Supplier shall, as soon as
reasonably practicable after receiving the information at
clause 7.3(a), provide a draft Change Order to the
Customer.
7.4
If the Parties agree to a Change Order, they
(their authorised representatives) shall sign it (including,
signing in electronic form) and that Change Order shall
amend this Agreement.
8.

8.
8.1

Intellectual property rights
In relation to the Supplier:
(a)
the Supplier and its licensors shall
retain ownership of all IPRs in the Supplier’s Software
and Services, excluding the Customer Materials.
8.2
In relation to the Customer Materials, the
Customer:
(a)
and its licensors shall retain ownership
of all IPRs in the Customer Materials and Trade Marks;
and
(b)
grants the Supplier, its subcontractors
and its Affiliates a fully paid-up, non-exclusive, royaltyfree, non-transferable licence to use, copy and modify, as
well as to permit its subcontractors to use, copy and
modify, the Customer Materials for the term of this
Agreement for the purpose of providing the Services to
the Customer.
8.3
The Customer:
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8.
8.1

Права інтелектуальної власності
Щодо Постачальника:
(a) Постачальник і його ліцензіари
зберігають право власності на всі ПІВ на Програмне
забезпечення та Послуги Постачальника, за
винятком матеріалів Замовника.
8.2
Щодо матеріалів Замовника, Замовник:
(a) і його ліцензіари зберігають право
власності на всі ПІВ на матеріали та товарні знаки
Замовника; та
(b)
надає
Постачальнику,
його
субпідрядникам і Афілійованим особам повністю
оплачену, невиключну, безоплатну, непередавану
ліцензію на використання, копіювання та зміну, а
також
дозволяє
своїм
субпідрядникам
використовувати, копіювати та змінювати матеріали
Замовника на термін дії цього Договору в цілях
надання послуг Замовнику.
8.3
Замовник:
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(a)
warrants that the receipt and use of the
Customer Materials and Trade Marks in the performance
of this Agreement by the Supplier, its agents,
subcontractors or consultants shall not infringe the
rights, including any Intellectual Property Rights, of any
third party;
(b)
shall comply with any and all relevant
Payment Scheme Rules or Supplier’s/Card Issuer’s rules
relating to the trade marks, data, logos, images,
copyrights materials or any other IPR of such Payment
Scheme/Card Issuer/ Supplier; and
(c)
shall keep the Supplier indemnified in
full against all costs, expenses, damages and losses,
including any interest, fines, legal and other professional
fees and expenses awarded against or incurred or paid by
the Supplier as a result of or in connection with any claim
brought against the Supplier, its agents, subcontractors
or consultants for actual or alleged infringement of a
third party's Intellectual Property Rights arising out of,
or in connection with, the receipt or use in the
performance of this Agreement of the Customer
Materials and/or the Trade Marks;
(d)
hereby gives the Supplier and/or its
Affiliates and/or its subcontractors the right to use the
Customer’s name, trade mark, logo, and also to mention
its business activity in any promotions or advertising
concerning the Services, regardless of the type of
advertising or media used; and
(e)
shall have no claim against the
Supplier to the extent the infringement of the IPR arises
from:
(i)
the use of the Customer
Materials and/or Trade Marks in the development of, or
the inclusion of the Customer Materials and/or Trade
Marks in any Services or Supplier’s Software;
(ii)
any
modification
of
the
Supplier’s Software or Services, other than by or on
behalf of the Supplier; and
(iii) compliance with the Customer's
specifications or instructions.
8.4

The Customer accepts that:
(a)
it is only permitted to use the IPRs for
the purposes of and during the term of this Agreement
and only as authorised by the Supplier in this Agreement;
(b)
all IPR relating to the Services are
owned by and vest exclusively in the Supplier and its
Affiliates. The information given by the Customer to its
clients concerning the Services does not create any
Intellectual Property Rights or other rights towards the
Customer or its client over the Services or their
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(a) гарантує, що отримання та використання
матеріалів і товарних знаків Замовника при
виконанні цього Договору Постачальником, його
агентами, субпідрядниками чи консультантами не
порушує права, в тому числі Права інтелектуальної
власності будь-яких третіх осіб;
(b) дотримується будь-яких і всіх
відповідних Правил платіжної системи чи Правил
Постачальника/Емітента картки, що стосуються
товарних знаків, даних, логотипів, зображень,
матеріалів, захищених авторським правом, або будьяких інших ПІВ такої Платіжної системи/Емітента
картки/ Постачальника; та
(c) повністю звільняє Постачальника від
відповідальності за всі оплати, витрати, шкоду та
збитки, включаючи будь-які відсотки, штрафи,
юридичні та інші професійні збори та витрати,
присуджені, понесені чи оплачені Постачальником
в результаті чи у зв'язку з будь-яким позовом,
пред'явленим Постачальнику, його агентам,
субпідрядникам або консультантам за фактичне чи
ймовірне
порушення
Прав
інтелектуальної
власності третьої сторони, що випливає з або у
зв'язку з отриманням або використанням матеріалів
і товарних знаків Замовника при виконанні цього
Договору;
(d) цим надає Постачальнику, його
Афілійованим особам і/або його субпідрядникам
право використовувати найменування, товарний
знак, логотип Замовника, а також згадувати його
господарську діяльність у будь-яких акціях або
рекламі, що стосуються Послуг, незалежно від типу
реклами чи використовуваних засобів масової
інформації; та
(e) не має претензій до Постачальника тією
мірою, якою порушення ПІВ випливає з:
(i)
використання матеріалів
і/або товарних знаків Замовника при розробці чи
включення матеріалів і/або товарних знаків
Замовника в будь-які Послуги чи Програмне
забезпечення Постачальника;
(ii)
будь-яких
змін
Програмного
забезпечення
чи
Послуг
Постачальника, крім внесених Постачальником або
від його імені; та
(iii)
відповідності
специфікаціям або інструкціям Замовника.
8.4
Замовник погоджується з тим, що:
(a) використання ПІВ допускається лише
для цілей і протягом строку дії цього Договору, та
тільки з дозволу Постачальника як зазначено у цьому
Договорі;
(b) всі ПІВ, що відносяться до Послуг,
визнаються та належать виключно Постачальнику
та його Афілійованим особам. Інформація, що
надається Замовником для своїх клієнтів щодо
Послуг, не створює будь-яких Прав інтелектуальної
власності чи інших прав по відношенню до
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functionalities or the Software, or over the trade marks,
trade names, goodwill, domain names, websites, source
or object code, data, logos, images, copyrighted
materials, patents, inventions, know how, or any other
information owned by the Supplier or its Affiliates or
their subcontractors;

(c)
other than to that extent, it has and
shall have no right to use or to allow others to use the
Intellectual Property Rights or any part of it;
(d)
it shall not use any trade marks, trade
names or get-up which resemble the Supplier's trade
marks, trade names or get-up and which would therefore
be likely to confuse or mislead the public or any section
of the public; and
(e)
it shall not do or omit to do, or
authorise any third party to do or to omit to do, anything
which could invalidate or be inconsistent with the
Intellectual Property Rights.
8.5
If either party (the Indemnifying Party) is
required to indemnify the other Party (the Indemnified
Party) under this clause 8, the Indemnified Party shall:

(a)
notify the Indemnifying Party in
writing of any claim against it in respect of which it
wishes to rely on the indemnity at clause 8.3(c) (as
applicable), (IPRs Claim);
(b)
allow the Indemnifying Party, at its
own cost, to conduct all negotiations and proceedings
and to settle the IPRs Claim, always provided that the
Indemnifying Party shall obtain the Indemnified Party's
prior approval of any settlement terms, such approval not
to be unreasonably withheld;
(c)
provide the Indemnifying Party with
such reasonable assistance regarding the IPRs Claim as
is required by the Indemnifying Party, subject to
reimbursement by the Supplier of the Indemnified
Party's costs so incurred; and
(d)
not, without prior consultation with
the Indemnifying Party, make any admission relating to
the IPRs Claim or attempt to settle it, provided that the
Indemnifying Party considers and defends any IPRs
Claim diligently, using competent counsel and in such a
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Замовника чи його клієнта щодо Послуг або їх
функціональних можливостей, або їх Програмного
забезпечення, чи щодо товарних знаків, фірмових
найменувань, ділової репутації, доменних імен, вебсайтів, вихідного чи об'єктного коду, даних,
логотипів, зображень, матеріалів, захищених
авторським правом, патентів, винаходів, ноу-хау чи
будь-якої іншої інформації, що належить
Постачальнику, його Афілійованим особам чи їх
субпідрядникам;
(c) за винятком цього, він не має та не
повинен мати права використовувати чи дозволяти
іншим використовувати Права інтелектуальної
власності чи будь-яку їх частину;
(d) він не повинен використовувати будьякі товарні знаки, фірмові найменування чи
оформлення, що нагадують товарні знаки, фірмові
найменування чи оформлення Постачальника, що,
таким чином, може заплутати чи ввести в оману
громадськість або будь-яку частину громадськості;
та
(e) він не повинен діяти чи допускати
бездіяльність, або уповноважувати будь-яку третю
сторону діяти чи допускати бездіяльність будь-чого,
що може призвести до недійсності чи
невідповідності Правам інтелектуальної власності.
8.5
Якщо одна із Сторін (Сторона, що звільняє
від відповідальності) зобов'язана звільнити від
відповідальності
іншу
Сторону
(Сторона,
захищена від відповідальності) згідно з цим
пунктом 8, Сторона, захищена від відповідальності,
повинна:
(a) повідомити Сторону, що звільняє від
відповідальності, в письмовій формі про будь-який
позов щодо неї, відносно якого вона бажає
покладатися на звільнення від відповідальності
згідно з пунктом 8.3(c) (залежно від обставин),
(Позов щодо ПІВ);
(b) дозволити Стороні, що звільняє від
відповідальності, за свій власний рахунок, провести
всі переговори та розгляд, і врегулювати Позов
щодо ПІВ завжди за умови, що Сторона, що звільняє
від відповідальності, повинна отримати попередню
згоду Сторони, захищеної від відповідальності, на
будь-які умови врегулювання, в якій не може бути
необґрунтовано відмовлено;
(c) надати Стороні, що звільняє від
відповідальності, таку обґрунтовану допомогу у
зв'язку з Позовом щодо ПІВ, яка потрібна Стороні,
що звільняє від відповідальності, за умови
відшкодування Постачальником понесених таким
чином
витрат
Стороною,
захищеною
від
відповідальності; та
(d) не здійснювати будь-яке визнання, без
попередньої консультації зі Стороною, що звільняє
від відповідальності, у зв'язку з Позовом щодо ПІВ
або не намагатися врегулювати його за умови, що
Сторона, що звільняє від відповідальності,
розглядає та захищає будь-який Позов щодо ПІВ
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way as not to bring the reputation of the Indemnified
Party into disrepute.

сумлінно, використовуючи компетентного юриста, і
таким чином, щоб не створити сумнівну репутацію
Стороні, захищеній від відповідальності.

9.
Confidentiality
9.1
Each Party undertakes that it shall not at any time
during this Agreement, and for a period of 5 (five) years
after termination of this Agreement, disclose to any
person any confidential information concerning the
business, affairs, customers, clients or suppliers of the
other Party or of any member of the group of companies
to which the other party belongs, except as permitted by
clause 0.

9.
Конфіденційність
9.1
Кожна зі Сторін зобов'язана в будь-який час
протягом дії цього Договору та протягом 5 (п'яти)
років після припинення дії цього Договору не
розголошувати
будь-якій
особі
будь-яку
конфіденційну
інформацію,
що
стосується
діяльності, справ, замовників, клієнтів або
постачальників іншої Сторони чи будь-якого члена
групи компаній, до якої належить інша Сторона, за
винятком випадків, дозволених пунктом 9.2.
9.2
Кожна зі Сторін може розголошувати
конфіденційну інформацію іншої Сторони:
(a)
своїм працівникам, посадовим
особам, представникам або радникам, яким
необхідно знати таку інформацію в цілях здійснення
прав Сторони чи виконання її зобов'язань за цим
Договором або у зв'язку з ним. Кожна зі Сторін
забезпечує, що її працівники, посадові особи,
представники чи радники, яким вона розголошує
конфіденційну
інформацію
іншої
Сторони,
дотримуються цього пункту 9; та
(b)
як того вимагає законодавство, суд
компетентної юрисдикції чи будь-який урядовий або
регулюючий орган.
9.3
Жодна
зі
Сторін
не
повинна
використовувати конфіденційну інформацію іншої
Сторони в будь-яких цілях, крім як для здійснення
своїх прав і виконання своїх зобов'язань за цим
Договором або у зв'язку з ним.

9.2 Each Party may disclose the other Party's
confidential information:
(a)
to
its
employees,
officers,
representatives or advisers who need to know such
information for the purposes of exercising the Party's
rights or carrying out its obligations under or in
connection with this Agreement. Each Party shall ensure
that its employees, officers, representatives or advisers
to whom it discloses the other Party's confidential
information comply with this clause 9.; and
(b)
as may be required by law, a court of
competent jurisdiction or any governmental or
regulatory authority.
9.3 No Party shall use any other Party's confidential
information for any purpose other than to exercise its
rights and perform its obligations under or in connection
with this Agreement.
9.

10.
Indemnity
10.1
In addition to the indemnity indicated in clause
8, the Customer shall indemnify, and keep indemnified
the Supplier, its officers, employees, subcontractors and
agents (each an “Indemnified Party”), immediately on
demand against each loss, liability or cost (including,
without limitation, that incurred defending or settling a
claim alleging such a liability) which they incur as a
result of:

10.1.1 any breach of the terms of this Agreement,
improper use of the Services, violation of Applicable
Laws or Payment Scheme Rules, conduct categorised as
undesirable by any Payment Scheme, or violation of the
rights of any third party, by the Customer, any of its
Affiliates or any person acting on its behalf; and/or
10.1.2 processing of Personal Data by an Indemnified
Party as may reasonably be necessary to provide the
Services.
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10.
Звільнення від відповідальності
10.1
В
доповнення
до
звільнення
від
відповідальності, зазначеного в пункті 8, Замовник
звільняє від відповідальності Постачальника, його
посадових осіб, працівників, субпідрядників і
агентів (кожен –«Сторона, захищена від
відповідальності») негайно за вимогою від будьяких
збитків,
відповідальності
чи
витрат
(включаючи, без обмеження, понесені у зв'язку із
захистом або врегулюванням позову, що передбачає
таку відповідальність), які вони понесли в
результаті:
10.1.1 будь-якого порушення умов цього Договору,
неналежного використання Послуг, порушення
застосовного законодавства чи Правил платіжних
систем, поведінки, класифікованої як небажана будьякою Платіжною системою, чи порушення прав
будь-якої третьої сторони Замовником, будь-якими з
його Афілійованих осіб або будь-якою особою, що
діє від його імені; та/чи
10.1.2 обробки Персональних даних Стороною,
захищеною від відповідальності, що є обґрунтовано
необхідною для надання Послуг.
10.2
Ніщо в цьому пункті 10 не обмежує загальне
зобов'язання
Сторони,
захищеної
від
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10.

10.2. Nothing in this clause 10 restricts or limits the
general obligation at law for an Indemnified Party to
take reasonable efforts to mitigate losses.

відповідальності, відповідно до законодавства вжити
обґрунтованих зусиль для зменшення збитків.

11.
Limitation of liability
11.1 Nothing in this Agreement shall limit or exclude the
Supplier's liability for:
(a) death or personal injury caused by its
negligence;

11.
Обмеження відповідальності
11.1
Ніщо в цьому Договорі не обмежує та не
виключає відповідальності Постачальника за:
(a) смерть або каліцтво, заподіяні з його
необережності;
(b) шахрайство чи навмисне введення в оману;
чи
(c) будь-яку іншу відповідальність, яка не
може бути обмежена чи виключена застосовним
законодавством.
11.2
Згідно з пунктом 11.1, Постачальник не несе
відповідальності перед Замовником в контракті,
делікті (включаючи недбалість) за порушення
статутного обов'язку, чи іншим чином, що виникає в
рамках або у зв'язку з цим Договором, за:
(a) втрату прибутку;
(b) втрату продажів або діяльності;
(c) втрату договорів або контрактів;
(d) втрату очікуваної економії;
(e) втрату чи нанесення шкоди діловій репутації;
(f) втрату використання чи пошкодження
програмного
забезпечення,
даних
або
інформації; та
(g) будь-які непрямі чи опосередковані збитки.
11.3
Згідно
з
пунктом
11.1,
загальна
відповідальність Постачальника перед Замовником в
контракті, делікті (включаючи недбалість) за
порушення статутного обов'язку, чи іншим чином,
що виникає в рамках або у зв'язку з цим Договором,
обмежується
загальною
річною
Оплатою
(розрахованою з посиланням на оплати за послідовні
12-місячні періоди до дати події, що спричиняє
відповідний позов), оплаченою Замовником згідно з
цим Договором.
11.4
Всі зобов'язання Постачальника, що
випливають з цього Договору чи у зв'язку з ним, є
зобов'язаннями вжити обґрунтованих зусиль, а не
зобов'язаннями досягти конкретного результату.

(b) fraud or fraudulent misrepresentation; or
(c) any other liability which cannot be limited or
excluded by the Applicable Laws.
11.2 Subject to clause 0, the Supplier shall not be liable
to the Customer, whether in contract, tort (including
negligence), for breach of statutory duty, or otherwise,
arising under or in connection with this Agreement for:
(a) loss of profits;
(b) loss of sales or business;
(c) loss of agreements or contracts;
(d) loss of anticipated savings;
(e) loss of or damage to goodwill;
(f) loss of use or corruption of software, data or
information; and
(g) any indirect or consequential loss.

11.3 Subject to clause 0, the Supplier's total liability to
the Customer, whether in contract, tort (including
negligence), for breach of statutory duty, or otherwise,
arising under or in connection with this Agreement shall
be limited to the total annual Fee (calculated by reference
to the charges in successive 12 month periods prior to the
date of the event that give rise to the relevant claim) paid
by the Customer under this Agreement.
11.4 All obligations on the Supplier arising out of or in
connection with this Agreement are obligations to use
reasonable efforts and not obligations to achieve a
specific result.
11.

12.
Termination
12.1 Without affecting any other right or remedy
available to it, either Party may terminate this
Agreement on giving not less than 1 (one) month notice
to the other Party. The notice on termination shall be
made in writing or in electronic form with the use of the
tools made available by the Supplier (if any), otherwise
being null and void.
12.2 Without affecting any other right or remedy
available to it, either Party may terminate this Agreement
with immediate effect by giving written notice to the
other party if:
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12.
Припинення строку дії
12.1
Не впливаючи на будь-яке інше право чи
засоби правового захисту, доступні для неї, кожна зі
Сторін може припинити строк дії цього Договору,
повідомивши іншу Сторону не менш ніж за 1 (один)
місяць. Повідомлення про припинення повинно бути
зроблено в письмовій або електронній формі з
використанням інструментів, що надаються
Постачальником (якщо такі є), в іншому випадку
вони не мають законної сили.
12.2
Не впливаючи на будь-яке інше право чи
засоби правового захисту, доступні для неї, кожна зі
Сторін може припинити строк дії цього Договору з
негайним набранням чинності, надіславши письмове
повідомлення іншій Стороні, якщо:
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(a)
the other Party commits a material
breach of any term of this Agreement which breach is
irremediable or (if such breach is remediable) fails to
remedy that breach within a period of 30 (thirty) days
after being notified in writing to do so;
(b)
the other Party repeatedly breaches
any of the terms of this Agreement in such a manner as
to reasonably justify the opinion that its conduct is
inconsistent with it having the intention or ability to give
effect to the terms of this Agreement;
(c)
the other Party suspends, or threatens
to suspend, payment of its debts or is unable to pay its
debts as they fall due or admits inability to pay its debts
or (being a company or limited liability partnership) is
deemed unable to pay its debts within the meaning of
such in Applicable Laws applicable to the respective
Party;
(d)
the
other
Party
commences
negotiations with all or any class of its creditors with a
view to rescheduling any of its debts, or makes a
proposal for or enters into any compromise or
arrangement with any of its creditors other than (being a
company) for the sole purpose of a scheme for a solvent
amalgamation of that other Party with one or more other
companies or the solvent reconstruction of that other
Party;
(e)
a petition is filed, a notice is given, a
resolution is passed, or an order is made, for or in
connection with the winding up of that other Party (being
a company) other than for the sole purpose of a scheme
for a solvent amalgamation of that other Party with one
or more other companies or the solvent reconstruction of
that other Party;
(f)
an application is made to court, or an
order is made, for the appointment of an administrator,
or if a notice of intention to appoint an administrator is
given or if an administrator is appointed, over the other
Party (being a company);
(g)
the holder of a qualifying floating
charge over the assets of that other Party (being a
company) has become entitled to appoint or has
appointed an administrative receiver;
(h)
a person becomes entitled to appoint a
receiver over all or any of the assets of the other Party or
a receiver is appointed over all or any of the assets of the
other Party;
(i)
a creditor or encumbrancer of the other
Party attaches or takes possession of, or a distress,
execution, sequestration, or other such process is levied
or enforced on or sued against, the whole or substantial
part of the other Party's assets and such attachment or
process is not discharged within 14 (fourteen) days;
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(a) інша Сторона вчиняє істотне порушення
умов цього Договору, що не підлягає усуненню, чи
(якщо таке порушення підлягає усуненню) не усуває
таке порушення протягом 30 (тридцяти) днів після
отримання попередження в письмовій формі про
таку дію;
(b) інша Сторона неодноразово порушує
будь-яку з умов цього Договору таким чином, щоб
обґрунтувати думку, що її поведінка суперечить її
наміру чи здатності виконувати умови цього
Договору;
(c) інша Сторона призупиняє чи погрожує
призупинити виплату своїх боргів, не може
виплатити свої борги у міру настання строку їх
погашення чи визнає неможливість виплати своїх
боргів, або (будучи товариством або партнерством з
обмеженою
відповідальністю)
вважається
нездатною виплатити свої борги за змістом
застосовного законодавства, що застосовується до
відповідної Сторони;
(d) інша Сторона починає переговори з
усіма чи будь-яким класом її кредиторів з метою
реструктуризації будь-якого її боргу, чи робить
пропозицію, чи йде на будь-який компроміс чи
домовленість з кредиторами, окрім (будучи
компанією) єдиної мети щодо схеми ліквідного
об'єднання цієї іншої Сторони з однією чи
декількома іншими компаніями, чи ліквідної
реконструкції цієї іншої Сторони;
(e) якщо подається заява, надається
повідомлення, приймається рішення чи видається
наказ для чи у зв'язку з ліквідацією цієї іншої
Сторони (будучи компанією), окрім єдиної мети
щодо схеми ліквідного об'єднання цієї іншої
Сторони з однією чи декількома іншими
компаніями, чи ліквідної реконструкції цієї іншої
Сторони;
(f) подається заява до суду чи видається
наказ про призначення адміністратора, чи якщо
надається повідомлення про намір призначити
адміністратора,
чи
якщо
призначається
адміністратор над іншою Стороною (будучи
компанією);
(g) утримувач кваліфікованої ліквідної
застави на активи цієї іншої Сторони (будучи
компанією) має право призначити чи призначив
адміністративного одержувача;
(h)
особа отримує право призначити
одержувача відносно всіх або будь-яких активів
іншої Сторони чи, якщо одержувач призначається
відносно всіх або будь-яких активів іншої Сторони;
(i) кредитор чи заставодержатель іншої
Сторони описує майно чи вступає у володіння, чи
розпочинає процедури накладення арешту на майно,
приведення судового рішення у виконання,
конфіскації чи іншу таку процедуру з метою
звернення стягнення, всі чи будь-яка частина
активів іншої сторони та такий опис майна чи
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(j)
any event occurs, or proceeding is
taken, with respect to the other Party in any jurisdiction
to which it is subject that has an effect equivalent or
similar to any of the events mentioned in clause 11(c) to
clause 11(i) (inclusive); and/or
(k)
the other Party suspends or ceases, or
threatens to suspend or cease, carrying on all or a
substantial part of its business.
12.3 For the purposes of clause 11(a) “material breach”
means a breach (including an anticipatory breach) that is
serious in the widest sense of having a serious effect on
the benefit which the terminating Party would otherwise
derive from:
(a)
a substantial portion of this
Agreement; or
(b)
any of the obligations set out in clauses
5.1, 5.3, 8.3 and 9 of this Agreement and/or paragraph 6
of the Commercial Sheet,
over the term of this Agreement. In deciding whether any
breach is material no regard shall be had to whether it
occurs by some accident, mishap, mistake or
misunderstanding.
12.4 Without affecting any other right or remedy
available to it, the Supplier may terminate this
Agreement with immediate effect by giving written
notice to the Customer if:
(a)
the Customer fails to pay any amount
due under this Agreement on the due date for payment
and remains in default not less than 5 (five) days after
being notified to make such payment;
(b)
the Customer breaches any Payment
Scheme Rules;
(c)
the Customer no longer maintains all
necessary licences and consents as required by the
Applicable Laws; and/or
(d)
the Supplier is required or requested to
do so by any Payment Scheme or Card Issuer or the
Supplier is subject to fines or other claims from any
Payment Scheme or Card Issuer or any third party arising
from the provision of the Services hereunder;
(e)
any Payment Scheme Rule would
otherwise, in the opinion of the Supplier, be broken by
either the Customer or the Supplier;
(f)
the Customer engages in any trading
practices or other activity which might give rise to fraud
or any other criminal activity or suspicion of fraud or any
other criminal activity, including money laundering;
(g)
the
Supplier
determines
that
continuing to provide the Services to the Customer
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процедура
не
виконується
протягом
14
(чотирнадцяти) днів;
(j) виникає будь-яка подія чи порушення
розгляду щодо іншої Сторони в будь-якій
юрисдикції, якій вона підлягає, що мають силу,
еквівалентну чи аналогічну будь-якій з подій,
згаданих у пункті 12.2(c) до пункту 12.2(i)
(включно); та/чи
(k) інша Сторона призупиняє чи припиняє,
чи погрожує призупинити чи припинити здійснення
всієї чи значної частини своєї діяльності.
12.3
Для цілей пункту 12.2(a) «істотне
порушення» означає порушення (у тому числі
порушення до настання виконання), що є серйозним
в самому широкому сенсі та має серйозний вплив на
вигоду, яку б могла отримати Сторона-ініціатор
припинення строку дії від:
(a)
значної частини цього Договору; чи
(b)
будь-якого
із
зобов'язань,
викладених у пунктах 5.1, 5.3, 8.3 і 9 цього Договору
та/чи параграфі 6 Комерційного листа,
протягом терміну дії цього Договору. При прийнятті
рішення, чи є будь-яке порушення істотним, не слід
враховувати, відбувається воно через випадковість,
невдачу, помилку чи непорозуміння.
12.4
Не впливаючи на будь-яке інше право чи
засоби правового захисту, доступні для нього,
Постачальник може припинити строк дії цього
Договору з негайним набранням чинності,
надіславши письмове повідомлення Замовнику,
якщо:
(a) Замовник не сплачує будь-яку суму,
належну за цим Договором, в термін оплати та не
виконує зобов'язання протягом не менше 5 (п'яти)
днів після повідомлення про здійснення такого
платежу;
(b) Замовник порушує будь-які Правила
платіжної системи;
(c) Замовник більше не має всіх необхідних
ліцензій і дозволів, що вимагаються відповідно до
застосовного законодавства; та/чи
(d) від Постачальника вимагається чи
вимагалось здійснити дію будь-якою Платіжною
системою чи Емітентом картки, чи Постачальник
підлягає штрафам або іншим вимогам від будь-якої
Платіжної системи, Емітента картки чи будь-якої
третьої сторони, що випливають з надання Послуг
за цим Договором;
(e) будь-які Правила платіжної системи в
іншому випадку, на думку Постачальника, були б
порушені Замовником або Постачальником;
(f) Замовник займається будь-якою
торговельною практикою чи іншою діяльністю, що
може призвести до шахрайства чи будь-якої іншої
злочинної діяльності чи підозри в шахрайстві чи
будь-якій іншій злочинній діяльності, включаючи
відмивання грошей;
(g)
Постачальник
визначає,
що
продовження
надання
послуг
Замовнику
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represents increased risk of loss or liability or risk to the
Supplier’s goodwill; or
(h)
there is a change of control of the
Customer.

представляє
підвищений
ризик
втрати,
відповідальності чи ризик для ділової репутації
Постачальника; чи
(h) відбувається зміна контролю Замовника.

12.5 The Customer hereby acknowledges and agrees that
at the request of the Payment Scheme or the Card Issuer
it is possible to limit, suspend or terminate this
Agreement and the Services provided hereunder by
notice to the Customer or Supplier with immediate effect
if that Payment Scheme or Card Issuer, in its absolute
discretion, so decides. Each Party shall immediately
notify the other Party on receipt of the above indicated
notice on limitation, suspension or termination of this
Agreement.

12.5 Замовник цим визнає та погоджується, що на
вимогу Платіжної схеми або Емітента картки
можливе обмеження, призупинення або припинення
дії цього Договору та Послуг, що надаються за цим
Договором, шляхом надання повідомлення
Замовнику чи Постачальнику з негайним набранням
чинності, якщо ця Платіжна система чи Емітент
картки приймає таке рішення на власний розсуд.
Кожна зі Сторін негайно повідомляє іншу Сторону
про отримання вищезазначеного повідомлення про
обмеження, призупинення чи припинення строку дії
цього Договору.

13.
Consequences of termination
13.1 On termination or expiry of this Agreement:

13.
Наслідки припинення строку дії
13.1
Після припинення строку дії цього
Договору:
(a) Замовник повинен негайно сплатити
Постачальнику всі невиконані, неоплачені рахункифактури та відсотки Постачальника, а щодо наданих
Послуг, але для яких рахунок-фактура не був
виставлений, Постачальник може виставити
рахунок-фактуру, який підлягає негайній оплаті при
отриманні;
(b) Замовник повертає та не використовує в
подальшому обладнання, майно, документацію,
Програмне забезпечення Постачальника та інші
елементи (та всі їх копії), що належать
Постачальнику;
(c) Постачальник, на вимогу, повертає будьякі матеріали Замовника, не використані при наданні
Послуг;
(d) Постачальник негайно видаляє будь-які
Персональні дані, що знаходяться в розпорядженні
Постачальника на момент припинення строку дії
цього Договору, якщо Замовник не надав
Постачальнику інші розпорядження;
(e) всі ліцензії, видані відповідно до цього
Договору, негайно припиняють свою дію; та
(f) продовжують діяти такі пункти: пункт 2
(Тлумачення термінів), пункт 6 (Відмова від
переманювання співробітників), пункт 8 (Права
інтелектуальної
власності),
пункт
9
(Конфіденційність),
пункт
11
(Обмеження
відповідальності), пункт 13 (Наслідки припинення
строку дії), пункт 17 (Відмова від пред'явлення
вимог), пункт 19 (Автономність положень договору),
пункт 21 (Невідповідність), пункт 26 (Регулююче
законодавство) та пункт 27 (Юрисдикція).
13.2
Припинення або закінчення строку дії цього
Договору не впливає на будь-які права, засоби
правового захисту, зобов'язання чи відповідальність
Сторін, накопичених до дати припинення строку дії,
у тому числі право вимагати відшкодування збитків
у зв'язку з будь-яким порушенням Договору, що

(a)
the Customer shall immediately pay to
the Supplier all of the Supplier's outstanding unpaid
invoices and interest and, in respect of the Services
supplied but for which no invoice has been submitted,
the Supplier may submit an invoice, which shall be
payable immediately on receipt;
(b)
the Customer shall return and make no
further use of any equipment, property, documentation,
Supplier’s Software and other items (and all copies of
them) belonging to the Supplier;
(c)
the Supplier shall on request return
any of the Customer Materials not used up in the
provision of the Services;
(d)
the Supplier shall immediately delete
any of the Personal Data being in a possession of the
Supplier at the time of termination or expiry hereof,
unless the Customer instructed the Supplier otherwise;
(e)
all licences granted under this
Agreement shall immediately terminate; and
(f)
the following clauses shall continue in
force: clause 2 (Interpretation), clause 6 (Nonsolicitation), clause 8 (Intellectual property rights),
clause 9 (Confidentiality), clause 11 (Limitation of
liability), clause 13 (Consequences of termination),
clause 17 (Waiver), clause 19 (Severance), clause 21
(Conflict), clause 26 (Governing law) and clause 27
(Jurisdiction).
13.2
Termination or expiry of this Agreement shall
not affect any rights, remedies, obligations or liabilities
of the Parties that have accrued up to the date of
termination or expiry, including the right to claim
damages in respect of any breach of the Agreement
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which existed at or before the date of termination or
expiry.

існувало на дату припинення строку дії чи до цієї
дати.

14.
Force majeure
14.1
Force Majeure Event means any circumstance
not within a Party's reasonable control including, without
limitation:
(a)
acts of God, flood, drought,
earthquake or other natural disaster;
(b)
epidemic or pandemic;
(c)
terrorist attack, civil war, civil
commotion or riots, war, threat of or preparation for war,
armed conflict, imposition of sanctions, embargo, or
breaking off of diplomatic relations;
(d)
nuclear, chemical or biological
contamination or sonic boom;
(e)
any law or any action taken by a
government or public authority, including without
limitation imposing an export or import restriction, quota
or prohibition, or failing to grant a necessary licence or
consent;
(f)
collapse of buildings, fire, explosion
or accident; and
(g)
interruption or failure of utility
service.

14.
Форс-мажор
14.1
Форс-мажорна обставина означає будьяку обставину, що не перебуває під обґрунтованим
контролем Сторони, включаючи, без обмежень:
(a) стихійні лиха, повені, засухи, землетруси
та інші природні катаклізми;
(b) епідемію чи пандемію;
(c) терористичний акт, громадянську війну,
громадянські заворушення чи страйки, війну,
загрозу війни чи підготовку до війни, збройний
конфлікт, введення санкцій, ембарго чи розрив
дипломатичних відносин;
(d) ядерне, хімічне чи біологічне
забруднення чи звуковий удар;
(e) будь-який закон чи будь-яку дію,
розпочату урядом або державним органом,
включаючи, без обмеження, введення обмеження на
експорт або імпорт, квоти чи заборони, чи ненадання
необхідної ліцензії чи дозволу;
(f) обвалення будівель, пожежу, вибух або
аварію; та
(g) переривання чи збій в роботі
комунальних служб.
14.2
За умови дотримання нею пункту, якщо
Форс-мажорна обставина запобігає, перешкоджає чи
затримує виконання зобов'язань Стороною за цим
Договором
(Потерпіла Сторона), Потерпіла
Сторона не порушує цього Договору та не несе іншої
відповідальності за будь-яке таке невиконання чи
затримку у виконанні таких зобов'язань. Термін
виконання таких зобов'язань буде продовжений
відповідно.
14.3
Відповідні зобов'язання іншої Сторони
будуть призупинені, а строк виконання таких
зобов'язань продовжений в тій же мірі, що і
зобов'язання Потерпілої Сторони.
14.4
Потерпіла Сторона повинна:
(a) в найкоротші розумні терміни після
початку дії Форс-мажорної обставини, але не
пізніше 10 (десяти) днів з моменту її початку,
письмово повідомити іншу Сторону про настання
Форс-мажорної обставини, дати її початку, її
ймовірну чи потенційну тривалість, а також про
вплив Форс-мажорної обставини на її здатність
виконувати будь-які свої зобов'язання за Договором;
і
(b) докладати всіх належних зусиль для
пом'якшення наслідків Форс-мажорної обставини
для виконання своїх зобов'язань.
14.5
Якщо Форс-мажорна обставина запобігає,
перешкоджає чи затримує виконання своїх
зобов'язань
Стороною,
що
потерпіла,
на
безперервний період більше 4 (чотирьох) тижнів,
Сторона, що не потерпіла від Форс-мажорної
обставини, може припинити строк дії цього

14.2
Provided it has complied with clause, if a Party
is prevented, hindered or delayed in or from performing
any of its obligations under this Agreement by a Force
Majeure Event (Affected Party), the Affected Party
shall not be in breach of this Agreement or otherwise
liable for any such failure or delay in the performance of
such obligations. The time for performance of such
obligations shall be extended accordingly.
14.3
The corresponding obligations of the other
Party will be suspended, and it’s time for performance of
such obligations extended, to the same extent as those of
the Affected Party.
14.4
The Affected Party shall:
(a)
as soon as reasonably practicable after
the start of the Force Majeure Event but no later than 10
(ten) days from its start, notify the other Party in writing
of the Force Majeure Event, the date on which it started,
its likely or potential duration, and the effect of the Force
Majeure Event on its ability to perform any of its
obligations under the Agreement; and
(b)
use all reasonable endeavours to
mitigate the effect of the Force Majeure Event on the
performance of its obligations.
14.5
If the Force Majeure Event prevents, hinders or
delays the Affected Party's performance of its
obligations for a continuous period of more than 4 (four)
weeks, the Party not affected by the Force Majeure Event
may terminate this Agreement by giving 2 (two) weeks'
written notice to the Affected Party.
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14.6
If the Force Majeure Event prevails for a
continuous period of more than 2 (two) months, either
Party may terminate this Agreement by giving 3 (three)
days' written notice to the other Party. On the expiry of
this notice period, this Agreement will terminate. Such
termination shall be without prejudice to the rights of the
Parties in respect of any breach of this Agreement
occurring prior to such termination.

Договору, надіславши Стороні, що потерпіла,
письмове повідомлення за 2 (два) тижні.
14.6
Якщо
Форс-мажорна
обставина
діє
безперервно більше 2 (двох) місяців, кожна зі Сторін
може припинити строк дії цього Договору, письмово
повідомивши про це іншу Сторону за 3 (три) дні.
Після закінчення терміну дії цього повідомлення
строк дії цього Договору припиняється. Таке
припинення строку дії не завдає шкоди правам
Сторін щодо будь-якого порушення цього Договору,
що мало місце до такого припинення строку дії.

15.
Assignment and other dealings
15.1
This Agreement is personal to the Customer and
the Customer shall not assign, transfer, mortgage,
charge, subcontract, declare a trust over or deal in any
other manner with any of its rights and obligations under
this Agreement.
15.2
The Supplier shall not assign, transfer,
mortgage, charge, subcontract, declare a trust over or
deal in any other manner with any of its rights and
obligations under this Agreement without the approval
or consent of the Customer.

15.
Переуступка та інші операції
15.1
Цей Договір є особистим для Замовника, та
Замовник не повинен переуступати, передавати,
закладати,
заставляти,
укладати
субпідряд,
створювати довірчий фонд чи розпоряджатися
іншим чином будь-якими чи всіма своїми правами та
зобов'язаннями за цим Договором.
15.2
Постачальник не може переуступати,
передавати, закладати, обтяжувати, створювати
довірчий фонд чи розпоряджатися іншим чином
будь-якими чи всіма своїми правами та
зобов'язаннями за цим Договором без згоди чи
дозволу Замовника.

16.
Variation
Subject to clause 7, no variation of this Agreement shall
be effective unless it is in writing and signed by the
Parties (or their authorised representatives).

16.
Внесення змін
Відповідно до пункту 7, жодні внесення змін до
цього Договору не набирають чинності, якщо вони
не викладені в письмовій формі та не підписані
Сторонами (чи їх уповноваженими представниками).

17.
Waiver
17.1
A waiver of any right or remedy under this
Agreement or by law is only effective if given in writing
and shall not be deemed a waiver of any subsequent
breach or default.

17.
Відмова від пред'явлення вимог
17.1
Відмова від будь-якого права чи засобу
правового захисту згідно з цим Договором чи
законодавством має силу тільки в тому випадку,
якщо вона представлена в письмовій формі та не
вважається відмовою від будь-якого подальшого
порушення чи невиконання.
17.2
Невиконання чи затримка виконання
Стороною будь-якого права чи засобу правового
захисту, передбаченого згідно з цим Договором чи
законодавством, не є відмовою від цього чи будьякого іншого права чи засобу правового захисту, а
також не перешкоджає чи обмежує будь-яке
подальше здійснення цього чи будь-якого іншого
права чи засобу правового захисту. Ніяке одноразове
чи часткове здійснення будь-якого права чи засобу
правового захисту, передбаченого згідно з цим
Договором чи законодавством, не перешкоджає чи
обмежує будь-яке подальше здійснення цього чи
будь-якого іншого права чи засобу правового
захисту.
17.3
Сторона, яка відмовляється від права чи
засобу правового захисту, передбаченого цим
Договором чи законодавством стосовно однієї
Сторони, вчиняє чи не вчиняє будь-яку дію проти
такої Сторони, не зачіпає своїх прав щодо будь-якої
іншої Сторони.

17.2
A failure or delay by a Party to exercise any
right or remedy provided under this Agreement or by law
shall not constitute a waiver of that or any other right or
remedy, nor shall it prevent or restrict any further
exercise of that or any other right or remedy. No single
or partial exercise of any right or remedy provided under
this Agreement or by law shall prevent or restrict the
further exercise of that or any other right or remedy.

17.3
A Party that waives a right or remedy provided
under this Agreement or by law in relation to one Party,
or takes or fails to take any action against that Party, does
not affect its rights in relation to any other Party.
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20.

18.
Rights and remedies
The rights and remedies provided under this Agreement
are in addition to, and not exclusive of, any rights or
remedies provided by law.

18.
Права та засоби правового захисту
Права та засоби правового захисту, передбачені цим
Договором, доповнюють та не виключають будь-які
права та засоби правового захисту, передбачені
законодавством.

19.
Severance
If any provision or part-provision of this Agreement is or
becomes invalid, illegal or unenforceable, it shall be
deemed modified to the minimum extent necessary to
make it valid, legal and enforceable. If such modification
is not possible, the relevant provision or part-provision
shall be deemed deleted. Any modification to or deletion
of a provision or part-provision under this clause shall
not affect the validity and enforceability of the rest of this
Agreement.

19.
Автономність положень договору
Якщо будь-яке положення чи частина положення
цього Договору є чи стає недійсним, незаконним або
таким, що не має законної сили, воно вважається
зміненим до мінімального обсягу, необхідного для
того, щоб зробити його дійсним, законним та таким,
що має законну силу. Якщо така зміна неможлива,
відповідне положення чи частина положення
вважається виключеним. Будь-яка зміна чи
виключення положення чи частини положення
відповідно до цього пункту не впливає на дійсність
та законну силу решти цього Договору.

20.
Entire agreement
20.1
This Agreement constitutes the entire
agreement between the Parties and supersedes and
extinguishes all previous agreements, promises,
assurances,
warranties,
representations
and
understandings between them, whether written or oral,
relating to its subject matter.
20.2
Each Party agrees that it shall have no remedies
in respect of any statement, representation, assurance or
warranty (whether made innocently or negligently) that
is not set out in this Agreement. Each Party agrees that it
shall have no claim for innocent or negligent
misrepresentation or negligent misstatement based on
any statement in this Agreement.

20.
Вичерпний характер Договору
20.1
Цей Договір являє собою повний обсяг
домовленостей між Сторонами та замінює, та
анулює всі попередні домовленості, обіцянки,
запевнення, гарантії та представлення, досягнуті
угоди між ними, письмові чи усні, що стосуються
його предмета.
20.2
Кожна зі Сторін погоджується з тим, що
вона не буде мати ніяких засобів правового захисту
щодо
будь-якого
подання,
представлення,
запевнення чи гарантії (зроблені ненавмисно чи
недбало), не визначених цим Договором. Кожна із
Сторін погоджується з тим, що у неї не повинно бути
претензій щодо ненавмисного чи неправильного
висвітлення чи недбалого спотворення відомостей
на основі будь-якої заяви в цьому Договорі.

21.
Conflict
If there is an inconsistency between any of the provisions
of this Agreement and the provisions of Commercial
Sheet, the provisions of Commercial Sheet shall prevail.

21.
Невідповідність
У разі невідповідності між будь-якими з положень
цього Договору та положень Комерційного листа,
переважну силу мають положення Комерційного
листа.

22.
No partnership or agency
22.1
Nothing in this Agreement is intended to, or
shall be deemed to, establish any partnership or joint
venture between any of the Parties, constitute any Party
the agent of another Party, or authorise any Party to make
or enter into any commitments for or on behalf of any
other Party.

22.

22.2
Each Party confirms it is acting on its own
behalf and not for the benefit of any other person.
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Відсутність відносин партнерства чи
агентських відносин
22.1
Ніщо в цьому Договорі не передбачає, чи
вважається таким, що створює відносини
партнерства чи спільного підприємства між будьякими Сторонами, представляє будь-яку Сторону
агентом іншої Сторони, та уповноважує будь-яку
Сторону здійснювати чи укладати будь-які
зобов'язання в інтересах або від імені будь-якої іншої
Сторони.
22.2
Кожна із Сторін підтверджує, що діє від
свого імені, а не в інтересах будь-якої іншої особи.
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23.
Third party rights
No one other than a Party to this Agreement, their
successors and permitted assignees, shall have any right
to enforce any of its terms.

23.
Права третіх осіб
Ніхто,
крім
сторін
цього
Договору,
їх
правонаступників і дозволених представників, не
має права виконувати будь-які з його умов.

24.
Notices
24.1
Any notice given to a Party under or in
connection with this Agreement shall be in writing and
shall be:
(a)
delivered by hand or by pre-paid first-class
post or other next Business Day delivery service at its
registered office (if a company) or its principal place of
business (in any other case); or

24.4
Each of the Parties hereto may change its
address or other communication details for the purpose
of receiving notices hereunder provided by a written
notice given in the manner aforesaid to the other Party,
which notice of change of address or other
communication details shall not become effective,
however, until the actual receipt thereof by the other
Party.

24.
Повідомлення
24.1
Будь-яке повідомлення, надане Стороні
відповідно до цього Договору чи у зв'язку з ним, має
бути:
(a) доставлено особисто, передплаченою поштою
першого класу чи іншою службою доставки на
наступний Робочий день за юридичною адресою
(якщо компанія) чи за основним місцем
діяльності (в будь-якому іншому випадку); чи
(b) надіслано електронною поштою на адресу,
зазначену в Комерційному листі.
24.2
Будь-яке
повідомлення
вважається
отриманим:
(a) якщо доставлено особисто, за підписом
розписки в отриманні;
(b) якщо відправлено передплаченою поштою
першого класу чи іншою службою доставки на
наступний Робочий день, о 9.00 годині на другий
Робочий день після поштового відправлення, чи в
момент, зафіксований службою доставки.
(c) якщо відправлено електронною поштою, о
9.00 годині наступного Робочого дня після передачі.
24.3
Цей пункт не поширюється на забезпечення
будь-якого провадження чи будь-яких документів у
будь-якому судовому позові, чи, коли це може бути
застосовано, будь-якого арбітражу чи іншого методу
вирішення спорів.
24.4
Кожна зі Сторін цього Договору може
змінити свою адресу чи інші реквізити зв'язку з
метою отримання повідомлень за цим Договором, за
умови надання письмового повідомлення іншій
Стороні у порядку, зазначеному вище, однак, при
цьому повідомлення про зміну адреси чи інших
реквізитів зв'язку не набирає чинності до
фактичного його отримання іншою Стороною.

25.

25.

(b)
sent by email to the address specified in the
Commercial Sheet.
24.2
Any notice shall be deemed to have been
received:
(a)
if delivered by hand, on signature of a
delivery receipt;
(b)
if sent by pre-paid first-class post or other
next Business Day delivery service, at 9.00 am on the
second Business Day after posting or at the time recorded
by the delivery service.
(c)
if sent by email, at 9.00 am on the next
Business Day after transmission.
24.3
This clause does not apply to the service of any
proceedings or any documents in any legal action or,
where applicable, any arbitration or other method of
dispute resolution.

Counterparts and prevailing language

25.1
This Agreement is executed in English and
Ukrainian languages. In case of any discrepancies
between the English and Ukrainian version, the English
version of this Agreement shall always prevail.
25.2
This Agreement may be executed in any
number of counterparts, each of which when executed
shall constitute a duplicate original, but all the
counterparts shall together constitute the one agreement.
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Примірники та мова, що має переважну
силу
25.1
Цей Договір оформлений англійською та
українською мовами. У разі будь-яких розбіжностей
між англійською та українською редакціями,
англійська редакція цього Договору завжди має
переважну силу.
25.2
Цей Договір може бути оформлений у будьякій кількості примірників, кожен з яких при
оформленні являє собою другий примірник, але всі
примірники разом складають один договір.
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26.
Governing law
This Agreement and any dispute or claim (including noncontractual disputes or claims) arising out of or in
connection with it or its subject matter or formation shall
be governed by and construed in accordance with the law
of England and Wales.

26.
Регулююче законодавство
Цей Договір і будь-який спір чи претензія
(включаючи позадоговірні суперечки чи претензії),
що виникають з нього чи у зв'язку з ним або його
предметом чи укладенням, регулюються та
тлумачаться відповідно до законодавства Англії та
Уельсу.

27.
Jurisdiction
Any disputes arising out of or related to this Agreement
shall be finally settled under the Arbitration Rules of the
International Commercial Arbitration Court at the
Ukrainian Chamber of Commerce and Industry in force
on the date of commencement of the proceeding by an
arbitrator or arbitrators appointed in accordance with the
said Rules. The place of arbitration shall be Kyiv,
Ukraine. The language of arbitration shall be English.

27.
Юрисдикція
Будь-які спори, що виникають з цього Договору чи у
зв'язку з ним, остаточно вирішуються відповідно до
Регламенту
Міжнародного
Комерційного
Арбітражного арбітражного суду при ТПП України,
що є чинним на дату початку розгляду арбітром або
арбітрами, призначеними відповідно до зазначеного
Регламенту. Місцем арбітражу є Київ, Україна.
Мовою арбітражу є англійська мова.
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