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стр
Ліц
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ФК №313 від 19.01.2012 р., безстрокова
Ліцензія,
видана Національною
авн ррегулювання
е
ері рин
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39 від1
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____________
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надалі
над - Учасник,
го заз
адалі
далі
алі рра
раз
огоовір про наступне:
особисті дані якого
зазначені у Додатку №1 до даного Договору, надалі
разом поіменовані як «Сторони», уклали цей Договір

ЗА ЦИМ
М ДО
ДОГОВОРОМ
ВО
УЧАСНИК СТАЄ ПОКУПЦЕМ
ЦЕМ
М АВ
А
АВТ
АВТОМОБІЛЯ
ТО
ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМИ НАДАННЯ
АД НЯ ПРАВА
НА ОТРИМАННЯ
ОТР
Я АВ
АВТОМОБІЛЯ ТА ЗА УМОВИ
ВИ В
ВИКОНАННЯ
НЯ НИМ УСІХ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ
НЬ З
ЗА ДОГОВОРОМ
ВОР
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Сторони погодили, щ
що Терміни, які
кі ввикорист
використовуються
уються в Дого
Договорі, мають таке значення:
Адміністрування фін
фінансових
сових акт
акти- фінансова послуга,
ослуга, що надає
надається Товариством і передба
передбачає
ачає залучення грошових коштів
штів учасників гру
групи,
вів для придбання ттоварів
арів у групі: об'єднання
ня ц
цих коштів з метою придбання таа розподілу Авт
Автомобілів
обілів між учасниками гру
групи.
и.
стема придбанн
ма, яка
я полягає у наданні фінансової послуги з адмін
трування фінансових акт
вів для придбання АвтоСистема
придбання у групах або систем
система,
адміністрування
активів
Система або Систе
білів створенні груп покупців (Учасників
Учасників групи), метою яки
яяких
ких є придбання
дба
Автомоб
ів за рахунок об‘єдна
Системаа АВТОФОНД: мобілів,
Автомобілів
об‘єднаних
грош
вих коштів учасників груп
редбачених До
Договором ппроо адміністрування.
грошових
групи у порядку та на умовах, ппередбачених
АВТОФОНД:

овельна марка, якаа викорис
овується для позначен
торговельна
використовується
позначення фінансової послуги, щ
що надається АВТО ПРОСТО з
міністрування фінансових акти
втомобілів) у група
ах.
адміністрування
активівв для придбання то
товарів (Автомобілів)
групах.

ння або
Договір проо ад
адміністрування
оговір:
р
Правочин або Дог
Договір:

ада
ови активів для придбання
укладений в письмовій формі дог
договір про надання
послуг з адміністрування фінансових
гідно з яким
ким Товариство за винагороду зобов’язується за
абезпеечи придбання
товарів (Автомобілів) у групах, згідно
забезпечити
б’єд
єдна
д
часник
часни
асник ззобов’язується
Автомобіля Учаснику за рахунок об’єднаних
періодичних платежів учасників групи, а Учасник
одичних платежів, необхідних для повної оплати поточної
чнної
чної
ої ці
цін
ціни
и Автомобіля та
сплатити загальну кількість періодичних
вартість послуги (Винагороду Това
Товариства).)

ила
Правила або Внутрішні правила:

ому порядку уповноваженим
оваж
тріш правила надання
ання фінанзатверджені у встановленому
органом Товариства внутрішні
трув
вів д
руп
сової послуги з адміністрування
фінансових активів
для придбання товарів у групах.

час
Учасник
групи або Учасник:

фіз
иди
бан Автовто
фізична та/або юридична
особа, з якою Товариство укл
уклало договір про адм
адміністрування для придбання
обіл у групі.
мобіля

біляя (т
овар
Отримувач Автомобіля
(товару):

ик гр
пи, яякий за результатами розподілу товару в групі,і, на
ув пправо на отримання Автомобіля.
томобіл
ля
учасник
групи,
набув

ар):
Автомобіль (товар):

ортнний засіб, що придбавається через Систему АВТОФОНД
ФОН
НД згідно з укладеним
м Дог
вор про адмінітранспортний
Договором
ван Марка
арка та базова комплектність моделі Автомобіля
біля вказуються
ують в Додаткуу №1
№ до
до Д
стрування.
Договору про адмістр
ністрування.

фік внесків:
Графік

ззагальна кількість періодичних
ріод
чно винагороди, яку учасник
асни групи повинен сплатити Тов
платежів та щомісячної
Товавору про адміністрування.
я. Гр
ся у Додатку №1 до Договору
вор про
риству на підставі Договору
Графік внесків, зазначається
адміністрування.

я:
Поточна ціна Авт
Автомобіля:

єтьс Постачальником
тача
чий день міся
ціна автомобіля, яка встановлюється
кожного місяця в останній робочий
місяця та є осноозміру
міру періодичних
ппе
перредб
вою для розрахунку грошового розміру
платежів та Винагороди Товариства, передбачених
Договожее зміню
змінюв
і
трув
уван що відповідром. Поточна ціна Автомобіля може
змінюватися
протягом строку дії Договору про адміністрування,
озм
міру
ру нне
еспл
оди ТТовариства.
ист
но, зумовлює зміну грошового розміру
несплачених
періодичних платежів та Винагороди

да ТТовариства:
Винагорода

ють Учасником
м та є оплатою послуг Товариства заа До
грошові кошти, що сплачуються
Договором про адм
адмініструвари
вання. Винагородою Товариства
є:
оро грошові кошти, які
кі Учасник
У ник сплачує разом з кожним
кож
що
А) Щомісячна винагорода:
періодичним платежем, щоісяч
ий у Д
я;
місячний
розмір яки
яких складає зазначений
Додатку №1 д
до Договоруу від
відсоток від Поточної ціни автомобіля;
аго да за
з послуги, пов’язані з вкл
ввключенням
лю
юч
Б) Винагорода
договоруу до сист
системи АВТОФОНД та формуванням групи:
инна
ина
пі ля того,
т
уде
дее повідомлено про дату створення групи та
оплата винагороди
здійснюєтьсяя після
як Учаснику буде
гру и, до якої включеноо його
йо о договір
д
ува я. Розмір
Р
номерр групи,
про адміністрування.
цієї винагороди складає зазначей у Додатку
Д
№1 до Договору
вор
ору від
ід
д
ни автомобіля,
а
ля, дійсної
д
ний
відсоток
від Поточної ціни
на дату підписання Договору;
слу пов’язані з передачею автомобіля
том
плат винагороди здійснюєтьсяя піспіс
В) Винагорода за послуги,
учаснику: оплата
нада
Роз
скла
ля повідомлення про надання
учаснику Права на отримання Автомобіля. Розмір
цієї винагороди складає
ток від Поточної ціни автомобіля, дійс
анн Учасзазначений у Додатку №1 до Договору відсоток
дійсної на дату надання
том
нику Права на отримання Автомобіля.
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Постачальник:

суб’єкт господарювання, з яким Товариством
рист ом уукладено договір на постачання Автомобілів учасника
уч
учасникам
часник
асника групи за
рахунок об’єднаних грошових коштів учасників
ассни групи, який передає товари у власність учасників
асн
сників
ни
ників
иків групи
гр
гру – отримувачів Автомобіля.

Група:

ом ккількість учасників,
асн
дну
наперед визначена Товариством
періодичні платежі яких об’єднуються
для при
придбансни який належним
им чином виконує зобов’язанняя за Договором. Кількість
ькіс
ня Автомобіля кожному учаснику,
уча
учасників групи зазначається
єтьс у Додатку №1 до Договору
гово про адміністрування.
ня.

оди
Періодичний
платіж:

шов кошти, які щомісяця
міся вносяться учасником групи на оокремий поточний
ий ррахунок Товариства в ба
нку для
грошові
банку
и Ав
рму
онд групи відповідно до умо
ов до
д
ог
оплати пот
поточної ціни
Автомобіля та використовуються для формування
Фонду
умов
договоініс ува та внутрішніх правил. Розмір періодичних пла
жів визначається Товариством
ств м щ
ру про адміністрування
платежів
щомісяця
нння Поточної ціни Автомобіля на загальну кількість періодичних
ння
еріод
еріо
дсото пперіодичного
е
шляхом ділення
платежів. Відсоток
ід П
очно ціни автомобіля зазначений у Додатку №1 до Д
ово
платежу від
Поточної
Договору.

онд групи:
Фонд

лате
ахунок яких Товариством
сума пер
періодичних платежів,
сплачених Учасниками певної гру
групи на певнуу да
дату, за рахунок
йсн
их У
здійснюється
придбанняя ав
автомобілів Учасникам групи та пов
повернення сплачених
Учасниками групи періодичних
пла
и пр
платежів, договори з якими
припинено достроково.

ару:
Розподіл товару:

ить Товариством
мзм
вто
м на
щомісячний захід, який проводиться
метою визначення Отримувача Автомобіля,
шляхом
наданя
ня Права на отримання Автомобіля.

едачу А
равляєть
авляєт
вляє
вляєт
трим
мува товару.
Замовлення на передачу
Автомо- письмова вимога Товариства, що направляється
Постачальнику, про передачу Автомобіля Отримувачу
біля:
к:
Авансовий внесок:

сячн винагородою,
аго
періодичний платіж разом із щомісячною
який Учасник може здійснити за вла
власним бажа
бажанням, з
ого р
метою дострокового виконання зоб
зобов’язань за Договором.

датковий договір:
Додатковий

Додаток до До
ачем Автомобіля, що свідчить
ить про стан розрахун
м ппро
Договору, укладений з Отримувачем
розрахунків заа Договором
адмініструванн
кому Сторони відображають
ажають взаємні розраху
и за Договором
р про адм
стрування станом
адміністрування, в якому
розрахунки
адміністрування
на дату
ату надання Права
ава на отриман
омобіля, та вказують роз
ної ззаборгованос
отримання Автомобіля,
розмірр загальної
заборгованості (у разі наявності),
що має бути сп
чена Учасником ппротягом
гом строку дії Договору.
сплачена

РОЗДІЛ І.
ДОГОВОРУ
СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГ
ОВОРУ
Учаснику
Предметом Договору є надання У
ник фінансової
інансової послуги з адміфінансових
придбання
ністрування фінансо
их активів для
ля п
бання Автомобіля за рахунок
періодичних
платежів
учасників
ок об’єднаних
их п
ичних пл
ате
асників групи через систест
му АВТОФОНД. До
Договір укладається
шляхом підписання Сторонами
дає
ми
Договору та підписання
Додатку №1, який є невід’ємною частиною
исан
ння Дод
Д
Договору.
АВТО ПРОСТО є товариством,
ваариств
вариство
риство що надає фінансову послугу з адміністрування фінансових
активів
анс
тив для придбання автомобілів Учаснии
ками через систему
придбання
ист
ня у групах АВТОФОНД. АВТО ПРОСТО
СТО
забезпечуєє пр
придбання Автомобіля
ля зза рахунок об’єднаних грошових
ошо
коштів учасників
на умовах Договору
учас
ру тта у відповідності до
о ВнутрішВн
ніх правил
Учасником
передбачерав за умови виконання
ня У
ико зобов’язань,
ь, пе
нихх Д
Договором про адміністрування.
труваан
Стаття 2. ОБОВ’ЯЗКИ Ф
ФІНАНСОВОЇ
УСТАНОВИ
ІНАНСО
АВТО ПРОСТО зобов’язується
надавати Учаснику
послуги в
АВТ
ов’ уєт
сни наступні
аст
порядку
Договором:
рядк та строки,
ро
оки, ввизначені
из
м:
- Забезпечення
функціонування системи
зпе ня ф
стем АВТОФОНД, яка
ка складається з груп,
має незмінну кіль
кількість
уп, кожна з яких після її формування
фор
учасників, без
новихх учасників
до групи, за виключенням
ез залучення
з
уч
ення
випадків заміни
учасника, коли
и уч
ли внаслідок передачі прав та обов’язків
ків
за Договором та/або
розірвання Договору один учасабо дострокового
тро
ник вибуває з групи, а інш
інший набуває його прав та обов’язків;
ін
- Ознайомлення Учасників
асн ків з умовами Договору, Внутрішніми правилами та наданняя інф
інформації,ї, пе
передбаченої чинним законодавством;
м;
- Об’єднанняя уч
учасників системи
АВТОФОНД у групи з метою пр
прими А
дбання автомобілів;
том
- Формування
групи, включення Учасника
мув
сни у групу та повідомлення
від
Учасника
семи роб
робочих днів з
сни про дату створення групи протягом
отя
дати її створення;
дат
- Укладення договору з Постачальником та забезпечення
визначенбез
езп
зп
ня поточної ціни товару Постачальником;
- Проведення
Розподілу товару;
ров
- розподіл
оділ та Придбання автомобілів між учасниками групи;
пи;
- Отримання
ня періодичних платежівв та формування фонду групи;
упи
- Ведення реєстру
учасстр учасників групи,
рупи облік періодичних платежів учас
ників групи;

- Організацію
передачі Автомобіля у власність О
Отримувача
товару;
ізацію переда
римувача товар
- Здійснення повернення
платежів за достроково роз
розіповерненн
ня періодичних
ди
платеж
рваними Договорами, в строки таа на умовах, визначених
в значених Договором;
Договором
- Здійснення оплати Автомобіля
Постачальникуу та забезпечення пе-Автомобіля Постачальни
редачі Постачальн
Постачальником
власність
м Автомобіля у влас
ас ть Отримувача товару
в строки та на
Договором;
н умовах, визначених
начених Дого
ром;
- Адміністрування
групи, до складу якої входить
до заверніст
ить Учасник,
к, д
шення
ш ння строку її існування-закриття групи;
-В
Вчинення
всіх інших дій, спрямованих на придбання
Учасником
Вчи
идбання
дбанн
дбання
б
бання
автомобіля
пламоб через систему за рахунок об’єднаних
нихх періодичних
періо
пер оди
пері
тежів учасників;
час
- Надання всіх інших послуг, визначених у Договорі
та Додатках
Д
тках до
нього.
Стаття 3. ПРАВА УЧАСНИКА
ГРУПИ
АСН
И
Учасник групи має наступні
права, визначені Договором:
тупн пра
ором:
- Право приймати участьь в Ро
Розподілах товару, організованих
АВТО
рга зо
зов
ПРОСТО, у групі, до якої
включено
ої вк
ено Учасника;
- Право отримати Авто
Автомобіль на умо
умовах Договору;
овору;
- Право виборуу мо
моделі або марки Автомобіля,
яка відрізняється від
том
вказаної в Додатку
№1 до Договору, згідно
ПостаДода
дно з можливостями Пост
чальника;
- Право
Авансові внески відповідно
до положень
во сплачувати
с
но д
оже Договору;
вору;
- Право
Прав
Пра достроково розірвати Договір;
- Пр
Право
односторонньо відмовитися від Договору
во о
вор протягом
яго чотирнадцяти календарних
днів з дати його укладення;
кал
ден
- Право достроково
виконати Договір;
трок
- Право пер
передачі
третім особам правв та обов’язків за Договором за
чі тр
згодою
ю Товариства;
Това
а;
- Право
отримувати
інформацію
щодо функціонування групи, до якої
р
рав
от
от
фор
ію щ
належить
н жи Учасник;
нал
- Інші
Договором
Ін
нш права, визначені Дог
воро та Внутрішніми правилами.
Стаття 4. ОБОВ’ЯЗКИ
КИ УЧАСНИКА ГРУПИ
УПИ
Учасник зобов’язується
виконувати зобов’язання,
передбачені Догов’яз
обов
ого
вором про адміністрування,
в порядку та строки,
адм
тро визначені Договором:
вор
- Сплатити
включенням договору
до
ити Винагороду за послуги, пов’язані з вкл
ого
системи
(десяти) днів
еми АВТОФОНД та формуванням групи протягом
тяго
гом
м 10
0 ((де
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після повідомлення
лен
ння Тов
Товариством
вар
Учаснику номера групи, до якоїї він
належить, та дати
створення групи;
ти
и створ
ство
- Сплатити Винагороду
агороду
агороду
роду зза послуги, пов’язані з передачею автомобіля
ля
учаснику, після
надання Пр
Права на отримання автомобіля;
ля н
- Щомісячно,
чно, не пізніше 15–го
го ччисла кожного місяця, сплачувати
ати періодичні плат
платежі разом із щомісячною
чною винагородою;
- Надати,
адміністрування, засоби
ада визначені Договором
оро про
о ад
асо забезпечення зобов’язань за Договором,
зокрема
поруки та договір
чен
огово
ор
кре договір пор
застави;
- Укласти договір
КАСКО отриманого
Автомобіля, який
р стр
сстрахування
раху
им
ман
а
передбачатимее ввип
виплату
пл
ла страхового відшкодування
код ван на користь АВТО
ПРОСТО у межах
П
ежа суми,
сум розмір якої не перевищуватиме
рев
тим розміру загальної ззаборгованості
овано
ос Учасника за Договором
вор про адміністрування;
істр
- Укласти
страхування цивільної відповідальносаст договір обов’язкового стра
дпо
ті власника
ника Автомобіля, отриманого
мано за Системою АВТОФОНД;
Д;
- Отримати Авт
Автомобіль згідно
дно з умовами Договору;
- Виключно за пис
письмовою
тевою згодою АВТО ПРОСТО знімати з обліку в те
ериторіальних органах
МВС (сервісних центрах МВС) Автомобіль та вчианаах М
чииняти інші правочини
щодо розпорядження Автомобілем до моменту
чини щ
нтуу
повного виконання
за Договором;
нан зобов‘язань
ов‘я
- Підписати
исати
и аакт із ТОВ «АВТО
ВТО ПРОСТО», що свідчить про
р виконання
кон
зобов’язань
Договором;
обов’язань за Дого
м;
ПРОСТО
квитанцій
здійснення
- За вимогою АВТО П
СТО надавати копії кв
цій про здійс
Договором;
сплати за Договором
зобов’язання,
Договором.
- Виконувати інші зоб
в’язання, передбачені Д
говором.
Стаття
ття 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
ОГОВОРУ
Договір набирає чинності
чи ності з да
дати його підп
підписання
исання обома Сторонами
Сторонами й
десяти років, ал
але в будь-якому
виконандіє протягом десят
дь-я му разі до моменту викон
анДата
ня обома Сторонами
Сторона и всіх зобов’язань,
зоб
зан передбачених
ередбачених Договором.
о
Д та
підписання Договору
Дого ру зазначена
зазнач на на
н першій
шій сторінці Договору.
Стаття 6. ЗМІНА
НА ДОГОВОРУ
ОРУ
Цей Договір може
оже
жее бут
бу
бути змінений лише за згодою Сторін шляхом
м
укладення Додатків
атків
тків
ків
і до Договору.
Д
Не є зміною ум
умов
Договору
щомісячне повідомлення Постачальов До
гов
чаль
ником Поточної
яка щомісяця застосовується
очн ціни Автомобіля,
омо
ься для
розрахунку
унку розміру періодичних
чних платежів та Винагороди Товариства
ова
за Договором.
Зміна Поточної ціни Автомобіля Постачальником
зуого
аль
мовлює
платежів та винагороди,
які маовл зміну розміру періодичних
ріод
хп
аго
ють надалі вноситися Учасником
з дати
ют
чассни
ати зміни Поточної
точн ціни Автомобіля до наступного повідомлення
Постачальника
про зміну Поточної
овід
домл
чал ка п
ціни Автомобіля
Не є зміною умов
Договору
застосування
Товариством
погоджених
мов Д
ог
ня Т
ари
умов,
з Учасником
м ум
в, ввикладених у Статтях
тях 2, 7, 9 Розділу
озд ІІ Договору.
РОЗДІЛ
ДІЛ ІІ. ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ
ИСТЕ АДМІНІСТРУВАННЯ
ННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
АВТОМОБІЛІВ У ГРУПАХ АВТОФОНД
ТИВ ДЛЯ ПРИДБАННЯ
ЯА
ТОФ
Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ. СТВОРЕННЯ ГРУПИ. СПЛАТА
АГА
ПО
ЛАТ
ВИНАГОРОДИ ЗА
ПОСЛУГИ,
А ПО
СЛУ ПОВ’ЯЗАНІ З ВКЛЮЧЕННЯМ ДОГОВОРУ ДО
О
СИСТЕМИ АВТОФОНД
ОНД
НД
Д ТТА ФОРМУВАННЯМ ГРУПИ
1.1 Зобов’язання
ПРОСТО щодо надання послуг з адмініструння АВТО
О ПР
труу
вання фінансових
активів
для придбання Автомобілів за рахунок
анс
ів д
аху
об’єднаних
Автомоних грошових коштівв уучасників в частині передачі
чі А
білів у ввласність Учасників забезпечуються
Договорами
поставки,
без
ми п
укладеними
між АВТО ПРОСТО та Пос
Постачальником Автомобіля.
лад
втом
та адміні1.2 Учасник уповноважує АВТО ПРОСТО
СТО на організацію
аніз
стрування системи АВТОФОНД. Система
функціонує
таким чином,
ма ф
кці
що кількість Учасників групи, яким надається
тьс
ься
ся Право на отримання
ня
Автомобіля, відповідає кількості Автомобілів,
білів яку можливо придбати
бат
достроково зага
загальза рахунок Фонду групи. Учаснику, який
ий ссплатив дос
лььнуу кі
кількість періодичних платежів та ввиконав усі зобов’язання
щодо
бов
ня щ
о
сплати
ати Винагороди Адміністратора,
ора буде надано Право
о на отримання Автомобіля
на найближчому
омо
му Розподілі товару, який буде проводитись у міс
місяці, наступному
повністю
му за місяцем, в якому Учасник повн
виконав усі зобо
зобов’язанняя за Договором, але не пізніше двох місяців
яців з
моменту повноїї о
Поточної ціни Автомобіля та виконання інших
оплати
плати
плат
иП
ших

зобо
зобов’язань
за Договором.
11.3 АВТО ПРОСТО зобов’язується об’єднати даний
ан
аний
ний Д
До
Договір у групу з
іншими Договорами системи.
інш
1.4 Ко
Кожній створеній групі Учасників надається
номер.
ада
оме Кожному
Учаснику
ику надається порядковий номер
р в його групі.
1.5 Початком
тком функціонування групи
упи вважається дата створення
вор
групи.
1.6 Учасник зобов’язується
обо
я ссплатити Винагороду
одуу ззаа послуги,
и,
пов’язані з включенням
Договору до системи АВТОФОНД
ння Дого
ВТОФОН
НД та формуванням групи, протягом
днів
ом
м 10 (десяти) календарних
р
рни
д
ні після повідомлення Товариством
Учаснику
номера групи,
мУ
асн
уп
пи, до
о яякої він належить,
та дати створенняя групи.
г
1.7 У разі, якщо
що Учасник протягом
ягом 10 (десяти) календарних днів
нів з
дня направлення
на його адресу рахунку
не здійснить оплату
вле
ра
ату Винагороди
Договору до
системи
ди зза послуги, пов’язані з включенням
люч
о си
АВТОФОНД
має право
ФО та формуванням групи, АВТО
ТО ПРОСТО
П
прав в односторонньому
порядку розірвати Договір. Посл
Послуга, пов’язана
з вклюоро
ов’я
ченням
Договору до системи АВТОФОНД таа ф
формуванням
групи,
чче
е
рму
ввважатиметься наданою та прийнятою Учасником
вв
иком
ко
ом після отримання
останнім
рахунку на сплату першого періодичного
платежу разом із
ос
ст
ичн
пла
щомісячною
винагородою.
міс
РОЗРАХУНОК
Стаття 2. ПОТОЧНА ЦІНА
А АВТОМОБІЛЯ. РОЗ
ХУНОК ПЕРІОДИЧНИХ
ОД
ЩОМІСЯЧНОЇ
ПОСЛУГИ
ПЛАТЕЖІВ, ЩОМІСЯ
ОЇ ВИНАГОРОДИ
О
ЗА П
ЛУГИ З АДМІНІСТРУСПЛАТИ.
ВНЕСКІВ
ВАННЯ І СТРОК ЇХ СП
АТИ. ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗНА
ВНЕ
КІВ
2.11 Поточна ціна Авт
Автомобіля
критерієм-основою
розрахунку
2
А томобіля є критерієм-о
новою для розрах
розміру
періодичних платежів, Винагороди Т
Товариства
інших пламіру періодичн
вариства та інши
тежів,
передбаченихх Договором, протягом всього
існування
жів, передбачен
сього строку існу
повідомляється
Постачальником
щонайменгрупи, та повідомл
ляєється АВТО
ВТО ПРОСТО По
тачальником щона
ше щомісяця.
2.2 У разі зміни поточної
точної ціни Автомобіля
Автомобіл АВТО ПРОСТО має право
пра
розмір періодичних
платежів
мають
змінювати роз
еріодичних платеж
еж та винагороди, які маю
групи. Про зміну
Поточноїї ціни
товару АВТ
АВТО
вноситися
ити учасниками групи
ну П
і тов
ПРОСТО
ОСТ письмово повідомляє учасників групи
руп протягом
гом 7 (семи) робочих днів з дати отримання від Постачальника
документа,
що підбоч
ник
ика
ка до
док
д
ку
тверджує її зміну (далі – дата зміни Поточноїї ціни
У такому
ц товару).
то
т
повідомленні зазначаються: дата зміни Поточної
товару, нова
пов
оччної
очної
ної ціни
цін
ц
Поточна
та щомісячної
виточ ціна товару, розмір періодичних платежів
плат
що
нагороди
учасниками
оди за послуги, які мають надалі вноситися
вно
ика групи
з дати зміни
міни Поточної ціни товару.
2.3 Учасникк ззобов’язаний повністю
платеніст сплатити періодичні
ди
плат
жі та щомісячну
згідно з Графіком внесків.
чну винагородуу зг
ескків. Учасник
ник
зобов’язаний сплачувати
періодичний платіж разом
щомісячною
ачу
пері
м іізз щ
о
винагородою протягом
перших 15 (п’ятнадцяти)
днів
гом пер
и) ккалендарних
леен
місяця. АВТО ПРОСТО
щомісяця надсилає рахунки
наа сплату періоО щом
щ
аххун и н
дичного платежу раз
разом ізз щ
щомісячною вин
винагородою
за адресою,
ина ор
р
вказаною Учасником
неотримання
рахунку Учасник у Договорі.
вор У разі не
еоттр
ри
ри
асник повинен зв
звернутися до Представника
АВТО ПРОСТО з метою
редс
аА
ето
отриманняя ін
інформації про розмір пот
поточного періодичного пла
платежу
та щомісячної
винагороди або зателефонувати
до Відділу по роботі з
іся
фон
клієнтами
044) 230-02-44
нта за телефонним номером (+38 044
4 (у разі зміни
вказаного
номеру Учаснику групи буде повідомлено
новий номер у
каз
відо
он
рахунку на сплату), або надіслати електронне пов
повідомлення
на адрера
р
відо
персональну
сторінку
с infocuota@avtofond.com.ua, або зайти на пер
су
рсо
Учасника
на сайті www.avtofond.com.ua з використанням
У
час
ико
ння персонального
паролю для входу, повідомленого АВТО
о па
ВТО ПРОСТО.
2.4 АВТО
ПРОСТО надає послуги з адміністрування
фінансових
О ПР
ініс
вих активів
для придбання
систему АВТОФОНД до завершення
анн Автомобілів через сист
рше
Графіка
включено Договір. Розмір винагороди
фіка внесків
ків ггрупи, до якої вклю
род
Адміністратора
Договором
д іісст
дмін
за Д
м в частині сплати Щомісячної винагороорозраховується
шляхом
множення зазначеного в Додатку №1 до
ди р
оз
шл
мм
Договору
відсотку Щомісячної
винагороди на Поточну ціну АвтомобіД
До
о
міс
міся
ля. Учасник має право
АВТО ПРОСТО Винагороду Товариства
во ссплатити
лат
щомісячними внесками
до Графіка внесків або достроково
еска відповідно
пові
о
одноразовим плат
платежем. У випадку,
дку якщо Учасник групи вирішив сплапла
тити Винагороду
одноразовим платежем,
ород Товариства достроково
трок
ем, він
повинен зве
звернутися до АВТО ПРОСТО
О з метою отримання розрахунку
озра
загального
ьно розміру Винагороди Товариства
ства та рахунку для
ля ссплати.
АВТО
Щомісячної
ВТО ПРОСТО не може збільшувати відсоток
ок Щ
о с чної винагороди,
встановлений в Додатку №1 до Договору.
вс
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2.5 Періодичні платежі
атеежі та Щ
Щомісячна винагорода, сплачені Учасником у встановлені строки
троки
роки та
т відповідно до Поточної ціни автомобіля,
дійсної у місяці, в якому
оплата, зараховуються як
кому
ому здійснювалась
зд
відсоток від Поточної
Автомобіля та не підлягають перерахунку.
чно ціни Авт
у
2.6 У випадку,
Періодичний
у, якщо
я
чни платіж та Щомісячна винагорооро
да сплачені
Поточній ціні Автомобіля,
ні в розмірі, який не відповідає
дпо
моб
дійсній у м
місяці, в якому здійснювалась
який вже
лас оплата, Учасник, яки
одержав
жав Право на отримання
ння Автомобіля,
А
обіл зобов’язаний
ий сплатити
недоплачену
частину Періодичного
винагодоп
ріо
одично платежу
ежу та Щомісячної
міся
роди протягом строку дії Гр
Графіка
першою
род
афі внесків за пе
шою вимогою АВТО
ПРОСТО. Учасник, який
щее не одержав Право
кий
йщ
о на
н отримання автомобіля, зобов’язаний
недоплаченуу ча
частину
мо
зани ссплатити
пл
тин Періодичного
платежу
Щомісячної
передачі
ате та Щом
місяччн винагороди до моменту
оме
еда Автомобіля. Сторони
домовились
збільшити строки
тор
омовви
трок позовної давності
авно щодо
сплати нед
недоплаченої частини Періодичного
платежу та Щом
Щомісячної
одич
винагороди
и до десяти років.
2.7 Кожну окремо
Учасником суму АВТО ПРОСТО викорисемо сплачену Учас
ристає для заліку за До
Договором
ом у наступному порядку: Щомісячна винагорода, Періодичний
платіж.
ний пла
2.8 Учасник здійснює
оплату
ює о
пла за Договором виключно у безготівковому порядку на банківський
бан
кий рахунок АВТО ПРОСТО. Представники
и
АВТО ПРОСТО не ввповноважені
приймати платежі за Договором.
ні п
Стаття
ття 3. АВАНСОВІ ВНЕСКИ
ВНЕС
3.11 Учасник має право зза власним бажанням
сплачувати
авансові
жа
сп
чувати авансо
внески
момент
Авансовий
не
нески
в будь-який мом
нт протягом Графіка внесків.
есків. Авансови
внесок складається з Періодичного
винавн
еріодичного платежу тта Щомісячної вина
городи.
розраховується
Поточної
3.2 Розмір Авансових ввнесків
есків розраховуєть
ся ввідповідно
ідповідно до Поточно
дійсноїї в місяці оплати.
ціни Автомобіля, дійсн
Авансові внески ввикористовуються
3.3 Сплачені Авансов
ист уються для послідовного
періодичних
платежівв ра
разом із щомісячною винагороскасування періоди
их платеж
дою
зворотному
порядку,
ю за Графіком
ком внесків
ків у звор
ротн
орядку починаючи з останта
нього періодичного
щомісячною винагородою.
ного платежу з щ
3.4 Після одержання
няя Пра
Права
р ва на отримання Автомобіля, Учасник має
право одноразово письмов
письмово
исьмо звернутися до АВТО ПРОСТО з проханисьмо
исьмов
ням про пропорційне
розподілення
сплачених Авансових внесків на
нее розп
роз
розпо
од
усі наступні періодичні
платежі
іод
теж разом із щомісячною винагородою,
ю,
що залишаються
ться до завершення
ння Графіку внесків з метою пропорційрцій
ного зменшення
шен розміру наступних
них періодичних платежів разом
азо із
щомісячною
зачно винагородою, що підлягають
ягаю до сплати до повного
овн
вершення
ПРОСТО
має право задовольнити
чи
шен Графіку внесків. АВТО
ТО П
ТО м
ово
обґрунтовано
відхилити таке
прохання
Учасника
з поясненням
прибґру
ке п
пр
ро
часн
ояс
чини.
чи
Стаття 4. ФОНД ГРУПИ
Ста
РУП
ПИ
4.1 Пе
Періодичні
платежі
Фінансовою установою
для
ні п
пла
атте
те об’єднуються Фіна
ста
придбання
для Учасниківв у Постачальника та для вианн Автомобілів
томо
об
конання зоб
зобов’язань з поверненняя пе
періодичних платежів заа до
достроково розірваними
Використання періодичних платежів
ани Договорами. Вик
атеж
для інших цілей,
ніж зазначені
й, н
ні ввище, забороняється.
4.2 У кожній групі
пі щомісяця
щ ісяц розподіляється, щонайменше, така
кількість Автомобілів,, яяку
як можливо придбати за рахунок Фонду цієї
групи. Кошти Фондуу гр
групи
упи для купівлі автомобілів зменшуються на
розмір періодичних
них платежів,
жів, що підлягають поверненню Учаснии
кам, договори
розірвано,
и з якими
я
ано у разі наявності таких Учасників
ків у
відповідному
місяці. В разі, якщо
коштів
му м
о у фонді групи не вистачає кош
на придбання
право на отримання автомобіля
в
бан жодного автомобіля, пра
томо
групі не надається і кошти залишаються
ься у фонді групи для використання
коштів у Фонді
ння в наступному розподілі товару. Сума
ма ззалишків кош
групи на кінець кожного місяця не повинна перевищувати
вартості
гру
пе вищ
одиниці Автомобіля за Поточною ціною, що діє в ц
цьому місяці.
ць
Стаття
АВТОМОБІЛЯ.МАКСИМАЛЬатт 5. НАДАННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ АВТ
ЛЯ.М
АЛ
ЛЬНИЙ СТР
СТРОК НАБУТТЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ
ННЯ АВТОМОБІЛЯ
Я
5.1 Учасник,
ник який належним чином
ом ввиконує свої зобов’язання
зан за
даним Договором,
отримує Автомобіль
через визначені Договором
овор
омо
вор
механізми надання
отримання автомобіля.
данн Права на отр
5.2 Учасник може од
одержати
держат
ержа
р ти Право на отримання автомобіля, почи-

наючи
строк
чи з першого Розподілу товару. Максимальний
льн
ний ст
тро набуття
Права
існування групи,
Пр
рав на отримання Автомобіля відповідає строку
оку
куу існу
існув
якої включено Учасника групи.
до яко
5.3 АВТО
ВТО ПРОСТО зобов’язується провести перший
рш Розподіл
оді товару
у групі в міся
місяці, в якому підлягає сплаті перший
платіж
рши періодичний
ий п
разом із щомісячною
винагородою у групі.
Наступні Розподіли то
товаміс
пі. Н
ру проводятьсяя щ
щомісяця. АВТО ПРОСТО
СТО зобов’язується вказувати
каз ати
місце, дату та час про
проведення Розподілу
поді товару у інформаційній
ацій
йній частині рахунків, які щомісяця
Учасникам. Розподіл
міся надсилаються
ила
озп
поділ
діл товару є відкритим заходом,
м, на
н ньому
ьом можуть бути присутні
сутн всі
всі Учаснивс
ки. Розподіл товару відбувається
у присутності но
нотаріуса.
ваєєт
ваєт
отар ус
уса
5.4 За результатами Роз
Розподілу
ілу товару складається
ада тьься протокол, до
якого вносяться прізвища,
імена
по батькові
товару,
різв
на п
ков оотримувачів
тр
номери договорівв пр
про адміністрування,
ння номери груп та порядкові ноо
мери у групах Отр
Отримувачів Автомобіля.
я
5.5 АВТО ПРО
ПРОСТО зобов’язується повідомити
наданмит Учасника про на
ня Права
на отримання Автомобіля та повідомити
порядок
ва н
оми строк та п
оформлення
документів Отримувачем Автомобіля
передачі тоофор
офо
ф рмл
біля для пе
вару
ру (далі
((д - Повідомлення про надання Права на отримання).
им
манн
Статтяя 6
6. МЕХАНІЗМИ НАДАННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ
АВТОМОБІЛЯ
С
ИМ
АВТ
6.1 Надання
Автомобіля
ння Права на отримання Автомобіл
ля зздійснюється за механізмами:
внесків.
ами: Накопичення внесківв та Пропозиції Авансових
Ава
их внескі
6.2
механізм
2 Право на отримання
отриманн Автомобіля через мех
ізм Накопичення
внесків
першого
несків надається з пе
шого Розподілу
зпод товару Учаснику,
часнику, який має
кількість
внесків відповідно до данайбільшу загальну кіл
ількість сплачених внеск
них, повідомлених
АВТО
через
відомлених АВ
О ПРОСТО банківськими установами, чер
які Учасники
сплачуютьь внески, станом на 15-е (п’ятнадцяте) чис
число
сники сплачую
проводиться
місяця, в якому прово
ди
иться Розподіл
зп
товару.
кожного
врахову6.2.1 Для визначення кількості внесків
нес кожн
го Учасника врахову
платежі
щомісячною
ються періодичні пла
ежі разом із щомісячн
ю винагородою, спла-групи.
чені ним з початку функціонування
нкціонування групи
п Якщо
кщо двоє або більше
Учасників
матимуть рівну кількість внес
внесківв у певній
групі, АВТО
часників ма
мати
евній групі
ТО ПРОСТО надасть
Учаснику, ном
номер Додас Право на отримання Автомобіля
ля У
говору
ру якого є меншим.
6.3
Якщо після надання Права на отримання Автомобіля
6
.3
3Я
омобіля
мобіля ччерез мехамобіл
мобіля
нізм
Накопичення внесків у певному місяці в Фонді
н
м На
нд
нді
діі гру
груп
групи
пи будуть кошти, достатні
для надання другого Права на отри
отримання Авт
Автомобіля,
ост
таке Право
надається через механізм Пропозиції
внесків.
во н
пози Авансовихх вн
У цьому випадку
через механізм
пад Право на отримання Автомобіля
Авт
хані
Пропозиції Авансових
внесків одержує
Учасник, який пропонує найнсо
ує У
айбільшу кількість Аван
Авансових внесківв у ггрупі, до якої включено
Договір.
но До
6.3.1 Надання Права на о
отримання
механізм
анн Автомобіля через мех
аніззм Пропозиції Авансових внесків
з першого Розподілу
ів зздійснюється
дійс
озпод
діл товару
діл
за умови наявності коштівв у Фо
Фонді групи. Пропозиція
внеиція Авансових
Авва
ван
сків включає: вже сплачені
внески (заа н
наявності)
та Аваначе Авансові
ван
явв
сові внески, які Учасник
підлягатимуть до
асн пропонує
ує ссплатити,
и, і яякі
кі п
сплати у випадкуу од
одержання Права на отримання
а н Автомобіля.
6.3.2 Для участі
част в механізмі Пропозиції
ції Авансових внесків, УчасУча
нику необхідно
бхід надіслати Пропозицію АВТО
ВТО ПРОСТО в закритому
крит
конверті.
На конверті має бути зазначено: «Пр
«Пропозиція Ава
Авансових
ті. Н
внесків»,
номер
внеск
ків номери Договору та групи, порядковий
йн
р у групі, дата
проведення Розподілу товару, на який подано дану
пропозицію. На
провед
пров
прове
ну пр
дані та
бланку
блан
ку Пропозиції Учасник повинен продублювати
ти ззазначені
зна
зазначити
вже
зазн
чит кількість внесків, що пропонується,, а ссаме: кількість
ільк
сплачених
Авансових внесків (за наявності)
внесків,
их А
ті) тта Авансовихх вн
що пропонуються
до сплати у випадку перемоги
пропозиціїї Учасуют
пер
Уч
ника. Пропозиція
иція вважатиметься дійсною
сно за умови наявності підпису Учасника,
асни якщо
кщо Учасник юридична
дич особа, - підпис завіряєтьсяя
печаткою
пропозиція Учасника перемагає, він
а кою ((за
з наявності).
ост Якщо про
зобов’язаний
запропоновані
та ще не сплачені Авансові
обо
ов’яззан сплатити
и за
опо
ввнески,
нескки розраховані відповідно
ові
відн
д до Поточної ціни Автомобіля, дійсної
наа момент
проведення відп
відповідного
Розподілу товару, які будуть зан
м
овід
раховані в порядку, визначеному
п. 3.3 Ст. 3 Розділу ІІ Договору.
р
изн
му п
6.3.3 Учасник має
право подати Про
Пропозицію Авансових внесків у
ає п
центральному оф
офісі АВТО ПРОСТО до мо
моменту закриття офісу в попередній перед
якщо останній відбувається
еред Розподілом товару день, якщ
аєт
в м. Києві,
відбуватиметьсяя за межві, і зза 2 (два) робочих дні, якщо він відб
ами м. Ки
Києва. Також Учасник має право подати
ти ччи відкликати
д лика свою
пропозицію
на Розподілі товару до моменту, коли
пр
опо
ли
и буд
будее оголошено
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про його початок.
токк. Відк
Відкликання
дкли
пропозиції здійснюється Учасником
ком
шляхом поданняя письм
письмової заяви АВТО ПРОСТО.
письмо
пись
6.3.4 Якщо дваа аабо
більше Учасників подали однакові Пропозиції
бо біл
б
ції
Авансових внесків,
АВТО
ПРОСТО зобов’язується надати Право
на
нес
ТО П
во н
отриманняя ав
автомобіля Учаснику,
асни номер Договору якого є меншим.
нши
6.4 Якщо
на отримання Автомобіляя че
через мещо після надання Права
ан
ханізм
Фонді групи
ізм Пропозиції Авансових
вих внесків
ескі у певному місяці в Ф
будуть кошти, достатні дл
дляя н
наданняя бі
більшої кількості
буду
сті Прав на отримання Автомобіля, такі
Права
механізми Накопим
акі П
раав надаються
ься через ме
чення внесків та Пропозиції
почергово.
ропоззиц Авансових внесків
неск в п
Стаття 7. ВИБІР
МАРКИ
БІР
РМ
АР
РК ТА МОДЕЛІ АВТОМОБІЛЯ
МОБ
Учасник,
на отриманняя Ав
Автомобіля, має
7.1 У
к, якому
яком вже надано Право
он
право
модель
аво звернутися з проханням надати
адат будь-яку марку та/або
та/
Автомобіля,
що відрізняється від марки та/або моделі Автомобіля,
мобі
Авт
зазначеної
модельного ряду, запропонованого
ної в Додатку №1, ізз м
ано Постачальником
ом для системи
ми АВТОФОНД. У цьому випадку АВТО
О ПРОП
СТО залишає за собою
прийняти або відхилити такий запит
с ю право
п
ит в
залежності від можливостей
Постачальника.
ожл
жли
7.2 Якщо обранаа Уч
Учасником
марка та/або модель Автомобіля коштує
сни
тує
уєє
дорожче, ніж
модель Автомобіля,
зазначена в Додатку №1, Учасник
ж мо
втом
асн
зобов’язаний
одноразовим
платежем сплатити різницю
Поточної
язаний
ний од
м пл
ц їх Пот
ціни
отримання Автомобіля
Автомобіля. В поіни у відповідному місяці
яці до моменту отри
Учасник
сплачувати наступні
періодичні
дальшому такий Уча
ик повинен сплачува
аступні періо
щомісячною
відповідно
Поточної
платежі разом із що
сячною винагородою
аг
овідно до Пот
вказаного
Договору.
ціни Автомобіля, вка
ного в Додатку №1 до Д
говору.
7.3 Якщо
Учасником
модель
дешевше,
кщо обрана Уч
ником марка та/або мо
д
дель
коштує деше
ніж модель Автомо
Автомобіля,
Додатку
ля, зазначена в Додат
ткуу №1 до Договору, ррізниАвтомобілів
зараховано
цю між цінами Авт
мобілів буде зарах
овано для послідовного сканесплачених
періодичних пла
платежів
щомісячною
сування несплаче
их період
ежів разом із щомісяч
ою
Учасника,, у
винагородою, які передбачені
ередбаче Графіком
афі м внесків цього Учасник
порядку,
починаючи
платежу
зворотному поря
ку, почина
и з останнього
аннього періодичного
н
плате
жу
повинен
з щомісячною
чн винагородою.
агородою. В подальшому
ьшому такий Учасник повин
сплачувати
наступні періодичні
платежі разом із щомісячною
и на
ріод
ою винагородою відповідно
Додпо д до Поточної ціни Автомобіля, вказаного в До
датку №1 до Договору.
Якщо зарахування різниці між цінами Автомоговору.
овору.
вору Я
вору.
обілів буде достатнім
атнім
тнім
нім для
д оплати всіх періодичних платежів разом ізз
дл
щомісячною вин
винагородою
нагород
гор дою Учасника, і залишиться грошове сальдо
льдо
на його користь,
рис АВТО ПРОСТО
РОС зобов’язується повернути Учаснику
асн
таке сальдо
банківських днів від дати
наданьдо протягом 30 (тридцяти)
ридц
ти н
ня ним
письмової заяви із зазначенням
банківських реквізитів
для
мп
нач
екві
перерахування
відповідної суми.
рер
Стаття 8. ПРОЦЕДУРА
ОТРИМАННЯ
АВТОМОБІЛЯ
А О
ТРИ
ИМ
ТОМ ЛЯ УЧАСНИКОМ. НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ВИКОНАННЯ
ДОГОВОРОМ ОТРИМУИКОНА
АНН ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
НЬ З
ЗА Д
ВАЧЕМ ТОВАРУ
8.1 АВТО ПРОСТО
надіслати
Постачальнику
Замов8
РОСТО
О ззобов’язується
о
ісл
тач
лення
та здійснити
енн на передачу
перед
ед
да Автомобіля Учаснику
час
сни оплату за
Автомобіль
Постачальнику протягом
омо
отяг 5 (п’яти) робочих
чих днів після
того, як:
к:
а) Учасник,
ник, який одержав
жав Право на отримання Автомобіля
ля зздійснить відповідні
овід платежі
атеж згідно з умовами Договору, пов’язані
ані з
видачею Автомобіля,
омо іля
б) АВТО ПРОСТО
отримає від Учасника належним чином оформТО отр
рмм-лені документи
згідно з вимогами цієї Статті,
ент та Гарантії
ара
в) АВТО ПРОСТО
затвердить
ПР
дит оформлення документів на отримантри
ня Автомобіля.
том
Відповідно
до договору із Постачальником,
останній не п
пізніше ніж
пов
чал
протягом 30 (тридцяти) календарних
Замовпрот
них днів з дня отримання
трим
лення повинен передати Автомобіль Учас
Учаснику, який одержав Право
л
на отримання автомобіля.
8.2 Учасник, якому надано Право на отримання
рим
ман автомобіля, має
має
право одержати Автомобіль у власність,
він на момент такого
ь, якщо
я
таккого
одержання належним чином виконує
оде
ує свої
с зобов’язання
язан за ДоговоДо
оговво
о
ром
м та попередньо виконав наступні
упні вимоги:
8.2.1 У стр
строк, встановлений АВТО
ВТО ПРОСТО в Повідомленніі про
пр надання Права на отримання автомобіля,
сплатив наступні платежі
томо
ежі та
т виконав наступні
пні дії:
8.2.1.1 Учасник, якому
на отримання Автомобіля було надано
якому Право
П
но

за механізмом
Пропозиції Авансових внесків,
внем
в, повинен
п
повинеен сплатити
с
ски,
банківських днів з
с запропоновані до сплати, протягом 5 (п’яти)
’яти)
яти)
ти) бан
б
ба
моменту
одержання Повідомлення від АВТО
про надання
мо
О ПРОСТО
ПРОСТ
ПРО
ПРОС
Права
рав на отримання Автомобіля.
8.2.1.2
Винагороду АВТО ПРОСТО
з
2 Сплатив
С
ОСТО за послуги,, пов’язані
по
передачею
чею Автомобіля Учаснику, яка
ка є незмінним відсотком,
ком встановленим у Додатку
№1 до Договору,
Автомобіля,
До
вору від Поточної Ціни Ав
моб
дійсної в місяці
Права отр
отримання Автомобіля.
ці надання
н
я.
8.2.1.3 Сплатив різницю
ізни Поточної
оточ ціни марки та/або
бо моделі
мод
дел автомобілів у випадку, якщо
в Договоо Учасник
Учасни обрав дорожчу заа визначену
визнаач
ач
рі марку та/або модель
ль Автомобіля.
А
Ав
8.2.1.4 ГАРАНТІЇ. Гара
Гарантії, які надаються Отр
Отримувачем
Автомобіля,
риму
повинні забезпечити
зобов’язань
таким Отрипечи належне
не ввиконання
ня зо
об
римувачем за Договором
для придбання
Автомобілів всіма УчасникаДог
дба
ник
ми у відповідній
групі. Учасник, який
овід
ий одержав Право на отримання
рим
Автомобіля,
АВТО ПРОСТО
обіл зобов’язаний надати визначені
зна
СТО засоби
забезпечення
своїх зобов’язань щодо повної
платежів, пеезп
овн оплати пл
редбачених
Договором (далі - «Гарантії»). Ці га
гарантії
повинні забезреедб
тії п
печити
зобов’язання по сплаті Учасником системи
п
пе
стееми усіх заборгованих
ни несплачених за Договором періодичних платежів
н
латежі та щомісячної
винагороди.
Такими Гарантіями мають бути:
ина
и:
• договір
застави Автомобіля,,
ого
говір зас
• договір поруки
поруки, укладений
ПРОСТО з поручителем
адений АВТО ПРОСТ
ем (-ями),
платоспроможність
документально,
платоспроможніс яких підтверджена до
ментальн
• інші гарантії, пер
передбачені
законодавством.
дбачені чинним
чин
законо
авством.
У разі,
наданіі У
вимогам
зі, якщо надан
Учасником Гарантії не ввідповідатимуть
повідатимуть вим
АВТО
щодо принципу забезпечено
забезпеченості,
ТовариТО ПРОСТО щ
ті, наявності у Т
ства
реальних
ва прав і реаль
их гарантій для захисту своїх інтересів та інтересів решти учасни
учасників
недопущенні збитків
неповерненняя
икі
ків групи, в недопущенн
н
битків від неповерн
Отримувачем Авт
Автомобіля
заборгованості
неплатоспромобіля заборгованост
орг
через його неплатос
проможність та/або будуть
зобов’язань
дуть недостатніми для забезпечення
абезпечення зобов’яза
за
за Договором, та/або
якщо
не
або у випадку, якщ
кщ Отримувач Автомобіля н
надасть
усі або частинуу Гарантій тта/або
документи,
сть ус
бо н
не підпише документи
кум
яякі
забезпечують
виконання зобов’язання заа До
Договором,, АВ
АВТО ПРОСТО
безп
має право анулювати Право на отримання Автомобіля,
вто
омобіл
мобіля надане цьому
моб
Отримувачу
Автомобіля.
О
8.2.1.5
Підписав Додатковий договір, що свідчить
про стан розра8.2
від
дчить
чить
ит п
пр
хунків
відображаютьь вз
взаємні розків за Договором, в якому Сторони відо
рахунки
ки за
з Договором про адміністрування
ванн станом на дату
ату надання
Права наа от
отримання Автомобіля, таа ввказують розмір загальної
льн заборгованості
ті (у разі наявності), що має бути сплачена Учасником
ник
протягом строку
дії Договору.
ку д
8.2.1.6 Сплатив усі
податки/мита
та/або інші витрати,
необхідні
для
сі по
и/м
рати не
ео
ео
реєстрації Автомобіляя та о
оформлення Гарантій.
8.2.1.7 Після одержання
Права на отримання
Автомобіля
надав коанн Пр
ня Ав
вттом
пію договору страхування
КАСКО
Автомобіля,
що покриваєє
аху
КАСК обраного
о Ав
то
ом
ризики, передбачені
ІІ Договору
з квитанцією про
дбач в п. 10.1 Розділу
Роз
Дого
ов
сплату річного
ного страхового платежу
ежу та призначення вигодонабуваабу
чем АВТО
ПРОСТО в межах суми, розмір
ОП
озм якої не перевищуєє розміру
ро
заборгованості
Учасника за Договором
адмініструванняя на момент
гов
м ад
настання
страхового випадку в порядкуу тта строки,
передбачені
ста
и, п
ст.
ст 10 Розділу ІІ Договору.
8.3
посвідчений
дого8 Учасник зобов’язаний укласти нотаріально
8.
но
оп
по
вір
пізніше,
ніж протягом 1
ір застави Автомобіля із Товариством не піз
е, н
(одного)
свідоцтва про
ног робочого дня з дня отримання сві
ро реєстрацію
транспортного
засобу з метою забезпечення
своїх зобов’язань
за
пор
печ
ов’я
Договором.
ом.
8.4 Учасник
та його гаранти або поручителі повинні надати
Уча
и дод
кументи,
їх місце
проживання та доходи, та доументти які підтверджують
дтв
м
кументи,
кумен
нтт що свідчать
дчат про
ро їх
ї платоспроможність відповідати за
зобов’язаннями
Учасника
зо
обо
никка по Договору.
8.5
8 Реєстрація Автомобіля
омо ля та оформлення Гарантій може здійснюватися, за розсудом
представником АВТО ПРОСТО від
дом АВТО ПРОСТО,
РО
д
імені Учасникаа на підставі нотаріально
посвідченої довіреності.
аріа
8.6 АВТО ПРОСТО
повідомляє Учасника
про передачу йомуу АвтоПРО
асн
А
мобіля, і Учасник
зобов’язаний отримати
15
У
има Автомобіль протягом
отя
(п’ятнадцяти)
календарних днів із дня повідомлення
його
ПРОнад
овід
го АВТО
А
СТО.
вказаТО. У випадку неотримання Учасником Автомобіля
втомоб протягом
про
ного
но строку, починаючи з 16-го (шістнадцятого)
ого)
ого)
о) дня,
дня Учасник пови-
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нен сплачувати всі
сі ви
витрати
итрат
р ти п
по зберіганню Автомобіля.
зується
ується
уєтьс
ується
ся зздійснювати вибір Автомобіля після озна8.7 Учасник зобов’язується
йомлення з його технічними,
хн
хнічними
нічним
ічним
чними споживчими та якісними характеристиками, гарантійним
им сстроком та іншими умовами, контроль над якими
и
здійснюється Постачальником,
на
По
м, як
я продавцем, і не покладаєтьсяя н
АВТО ПРОСТО.
ТО.
8.8 Якщо
Учасник, який одержав
що У
жа Право
рав на отримання Автомобіля,
вто
не виконає
вимоги п. 8.2, 8.3
8.3,
8.4, 8.5
ико
3, 8
5 та 8.6 цієї Статті
атті протягом
35
п’яти) календарних
5 (тридцяти
(т
енд
дарн
ни днів з дати
дат надання
ння йому Права
АВТО
останнє.
на отримання Автомобіля,
біля А
ВТ ПРОСТО може
же анулювати
нул
При наступному на
наданні
Права на отриманняя Ав
Автомобіля Учасник
данніі П
Авт
А
зобов’язаний виконати
повному обсязі.
зоб
ико
онати
и ввимоги цієї Статті повторно
овто
уп
Статтяя 9. ЗАМІНА
ВНАСЛІДОК ПРИПИНЕННЯ
ВИПУСКУ АБО ПРИПИН В
НЕН
НЕННЯ ПРОДАЖУ
МАРКИ ТА/АБО МОДЕЛІ
АВТОМОБІЛЯ, ЗАЗНАЧЕНИХ
РОД
ОД
НАЧ
У ДОГОВОРІ
9.1 Якщо протягом
яго строку дії Договору Постачальник припинить
ить
імпортувати або виробляти,
вир яти, або продавати марку та/або модель
Автомобіля, зазначеного
ног
ого в Додатку №1 до Договору, АВТО ПРОСТО
зобов’язується здійснити
на іншу марку та/або модель Автоснити заміну
з
мобіля. Поточна ціна нової марки
та/або моделі Автомобіля буде зама
стосовуватисяя для
періодичних платежівв та
дл розрахунку
ку складових
с
Винагороди
ороди Товариства
Товариств дляя всіх учасників групи
гру і така нова марка
мар
та/або
або модель буде передаватися
пере ватися Учасникам, які
як не отримали
тримали попепоп
редню
дню модель/марку. Якщо
Як о Поточна ціна
на нової марки
м и та/або моделі
моде
Автомобіля
втомобіля є щонайбільше
щонайбіль е на 10% вищою за останню
ост ню відому ПоточПото
ну ціну Автомобіля,
втомобіля, нова
нов Поточна ціна буде дійсною
дійс ою для розрахунку
розрахунк
періодичних
чних платежів та Винагороди Товариства,
Товариствва,
ваа,
а які мають сплачусплачу
вати всі Учасники групи.
ва
груп
марки та/або
моделі
9.2
2 Якщо Поточна ціна нової мар
бо м
оделі Автомобіля більш
Поточну
ніж на 10% перевищує останню відомуу По
чну ціну Автомобіля, заДоговору,
значеного в Додатку №1 до Дог
ру, застосовуються
тосовуються наступні
т
механізми:
Для Учасників, як
які ще не одержали
ржа Автомобіль:
9.2.1 Учасники сплачуватимуть
кожен наступний періодичний плалаччувати
у тим
тіж разом із щомісячною
у розмірі у відсотках, який
сячною
ячною
чною винагородою
в
збільшиться на різницю
Ціні зазначених марок та/або моделей Авницю
ицю
цю в Ц
томобіля, поділену
наа заг
загальну
ну н
альн кількість несплачених періодичнихх
платежів разом
ом ііз щомісячною
ою ввинагородою відповідно до Графіка
фіка
внесків Учасника;
сни
9.2.1.1 Поточна
ціна для розрахункуу пе
періодичних платежівв р
разом із
Пот
щомісячною
винагородою будее п
пропорційно
ісяч
ційн змінюватися
ся ввідповідно
до
марки
моделі Автомобіля.
о зміни
зм Поточної ціни нової
ої м
ар
рк та/або
о мо
том
Для Учасників, які вже одер
одержали
Д
жал Автомобіль:
9.2.2 Розмір у відсотках
наступного пе
періодичного
платежу
9
тка ккожного
ож
ріод
разом
Учасника
не змінюватиметься;
азо із щомісячною
ячн
ною ви
ввинагородою
ин
ка н
нюв
9.2.2.1
платежів
2.1 Поточна
П
на ціна
ц на для розрахунку періодичних
еріо
ежів разом із
щомісячною
змінюватися відп
відповідно
чно винагородою буде пропорційно
порц
до зміни Поточної
ціни нової марки
ото
ки тта/або моделі Автомобіля.
9.3 З метою виконання
передбачених
цією Статтею механізмів різ
різико
дба
ниця в Ціні Автомобілів
розраховується
одноразово у процентномуу
моб
зра
відношенні, виходячи
Поточної ціни Автомобіля, вказаного в Дочи з По
датку №1 до Договору,
ру, що
щ діяла на момент проведення останнього
Розподілу товару, на якому
надавалося Право на отримання такого
му н
Автомобіля, і з Поточної
ціни
Пот
и нової
но марки та/або моделі, що діє в наступному за вка
вказаним Розподілом
лом товару місяці.
9.4 Змінаа або
продажу та/або імпортуаб припинення випускуу та/або
та
імп
вання базової
комплектності моделі Автомобіля
(модифікації),
заба
Ав
фік
значеної
ачен у Додатку №1, не є підставою для застосування
анн положень
платежів
цієї Статті. В цьому випадку для розрахунку
ку періодичних
оди
разом із щомісячною винагородою за Договором
застосовано
р
ром
ом буде
б
Поточну ціну Моделі (модифікації) Автомобіля,
у Додаткуу
П
я, вказаного
вказ
з найменшим
чис№1, яка
я буде найдешевшою, найширшого вжитку
вжи
най
ислом споживчих
властивостей та буде визначена
базовою
спо
визн
вою комплеклек
тністю моделі
мод Автомобіля у певний період
еріо строку дії Договору.
вор
Стаття 10. СТРАХУВАННЯ
АВТОМОБІЛЯ
РАХ
МОБ
10.1 Сторони дійшли
йшл згоди,, що
щ Учасник, який отримує Автомобіль,
ь
зобов’язаний застрахувати
раахуват
рахувати
хувати його у страховій компанії з доведеною
хуват

платоспроможністю
на умовах, погоджених у письмовій
осп
пи
исьмо
овій формі з
АВТО
заАВ
ВТО ПРОСТО, від ризиків КАСКО, а саме: Будь-яке
ь-яке
яке
ке незаконне
не
н
нез
володіння
ТЗ («Незаконне заволодіння»), Дорожньо-транспортна
волод
ожньо-тр
жньо
жньожньо-т
пригода,
коліс
ода, в т.ч. викид каменів, чи інших твердих
их фракцій
фракц й з-під
з
транспорту
дії трерту («ДТП»), Протиправні дії третіх осіб
сіб («Протиправні
вні д
тіх осіб»), Стихійне
лихо: повінь, буря, ураган,
Стих
ага смерч, шторм, злива,
зли
град, обвал, лавина,
ави зсув, вихід ґрунтових
вих вод, сель, удар блискавки,
вки
осідання ґрунту, зем
землетрус, тощо («Стихійне
лихо»), Пожежа,
«Ст
еж
жа, вибух
ух
або самозаймання («Пожежа»),
Самовільне падіння дерев,
(«П
Сам
ереев ккаміння
а
або інших предметів, напа
напад тварин,
вари тощо («Інші випадки»).
адки ).
)
10.1.1 Учасник, який отримує
им
иму
му Автомобіль, зобов’язаний
ов’яз ни
ий здійснити
страхування цивільно-правової
власників
наземпра вої відповідальності
ост
сті вл
ла
ла
них транспортних засобів,
асоб а також
кож інших ризиків,
изи
ик в, страхування яких
відповідно до законодавства
є обов’язковим
для власників транкон
бов
д
спортних засобів
та/або які передбачені
бів та/або предметів застави,
аст
чені
обов’язковим
м сстрахуванням рухомого майна.
айн
10.1.2 Учасник
часн зобов’язаний надати АВТО ПРОСТО
РОС укладений
ий договір
д
страхування
зі строком дії щонайменше 1 (один)) рік (з подальшим
щостра
ува
даль
період строку дії
річним переукладенням договору страхування на весь
річн
річни
есь пер
Договору про адміністрування), квитанцію про повну спл
сплату
Догово
Дого
Догов
лат страхового
платежу,
Обов’язковою
плате
ежу передбачену договором страхування. Обо
ово умовою
договоруу ст
страхування КАСКО є зазначення АВТО
ВТО ПРОСТО вигодонабуигод
вачем в межах
перевищує
еж суми, розмір якої
ої не перевищу
щу розміру
міру загальної
ьно заборгованості
Договором на момент настання страхового
ргованості за Догово
рахового випадку.
ад
Ненадання
(двох)
енадання протягом 2 (д
ох) робочихх д
днів з дня ввимоги
моги АВТО ПРОСТО
страхування
засвідченихх страховою коморигіналів договорів ст
ахування (а
(або засвідчен
ризиків
цивільно-правової
відповідальності
панією копій) від ризик
ків КАСКО, цивільно-право
ої відповідальност
власників
транспортних
ків наземних тр
спортних засобів (ЦПВВНТЗ)
(ЦПВВ ТЗ) Учасником, який
як
одержавв за системою АВТОФОНД
дає право АВТО ПРОСТО
ВТОФОНД Автомобіль, да
ПРОС
достроковогоо виконання
сплати
вимагати достроковог
ня Учасником зобов’язань
обов’язань та сплат
заборгованості
одноразовим
терзагальної заборговано
оссті за Договором
воро однора
овим платежем в тер
мін, вказаний у письмовій
письм вій вимозі АВТО
Т ПРОСТО.
ПРОСТ Ненадання договорівв
наступний
страхування КАСКО та ЦПВВНТЗ на наступн
у
страховий рік (період)
протягом
5 (п’яти)
Учасником протя
п
яти) робочих днів
дні від дати закінчення строку
с
дії попередніх
ред договорів страхування дає правоо АВТО
АВ ПРОСТО
О вимагати
ви
сплати
Договором
одноти у повному обсязі загальної заборгованості
ті заа Дог
гово
разовим
процедури, виклараз
азов платежем та вчинити інші дії відповідно доо процед
проце
проц
деної
де
ної в п. 13.5, 13.6, 13.11, 13.12 Статті 13 Розділу ІІ Договору.
оговор
оговору
говору
10.1.3 У випадку
в
настання страхового випадкуу за договором
ром страхування (КАСКО)
АСК Автомобіля - предмета застави,
ави переданого в ззабезпечення виконання
зобов’язань за цим Дог
Договором, АВТО ПРОСТО
кона
СТО як
вигодонабувач за договором страхування
анн має переважне право задоволення своїх вимог
имо із сум страхового
ово відшкодування.
10.2 Шляхом підписання
анн цьогоо пу
пункту Учасник уповноважує
оваажуєє АВТО
ПРОСТО на укладення від
його
дй
го іімені договору страхування
уван я аавтомобіля, належного Учаснику, від р
ризиків КАСКО в обраній
страри
ій уучасником
ассн
ховій компанії, погодженої
платеено з АВТО ПРОСТО. Розмір
зм
мір страхового
тр
ра
жу зазначається в дог
договорі страхування
та/або
раху
а/а
/або сстраховому полісі
(сертифікаті), що над
надсилається Учаснику
сни системи
ст м страховою компаа
нією. Договір стра
страхування Автомобіля укл
укладається на строк, який
пой по
чинається з м
моменту отримання Автомобіля
біля Учасником та припиняипи
ється після
за Дого
Договором
сля повного виконання Учасником зобов’язань
обо
адміністрування.
Учасник погоджується, що Вигодонабувачем
істр
год
вач за Договором
АВТО
говоро
говор
гово
ро страхування Автомобіля, призначається АВ
ТО ПРОСТО, що
отримує страхове відшкодування в межах суми, розмір
отриму
отри
отрим
озм
мір якої не перевищує
загальної заборгованості за Договором.
Сплата
стравищу
вищ
ує розміру
р
ово
Спл
хових платежів
зі страхування Автомобіля є зобов’язанням
Учасника.
лат
обо
Уча
Я, ______________________________________________________________________________(ПІБ),
___
__
ІБ),
на виконання
Договору доручаю та уповноважую
оннанн Статті
тті 110 Розділу ІІ Дого
ТОВ «А
«АВТО
ПРОСТО» на уукладення
АВТО П
ня ввід мого імені договору страхування
автомобіля
втоомооббіл КАСКО та страхування
раху ання ЦПВВНТЗ на вказаних вище умовах.
________________________________________________
Підпис Учасника
Стаття 11. ПЕРЕДАЧА
ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ
ЗА ДОГОВОРОМ
ЕРЕД
ВЗ
11.1 Учасник,
сник який не отримав Автомобіль, має право передати
дат свої
права та обов’язки за Договором іншій особі. Уча
Учасник,
с
що передає
права
пр
ава та обов’язки за Договором, та особа, що їх
їх приймає
при
прий
прийм
йм (Право-
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наступник), мають
ают
ють пов
повідомити
від
про це АВТО ПРОСТО, заповнивши
вши
та підписавши бланк
бланк-повідомлення
за формою, визначеною АВТО
бланк-п
ланкО
ПРОСТО.
11.1.1 У випадку
групи, який не отримав Автомобіль
дку заміни Учасника
Уча
обіл
та вибув, нов
новим Учасником,
ом, АВТО ПРОСТО зобов’язане повернути
вер
Учаснику,
суму внесених періодичнихх пл
платежів,
ку, що вибув із групи, су
сплачених
таким Учасником, до
того, як включити нового
аче
о то
вого Учасника
в гру
групу.
укласти Дог
Договір про адміні111.1.2 Правонаступник
ик ззобов’язаний
об
бо
укл
стрування з АВТО ПРОСТО
платежі та ВиПРОСТ
ТО та сплатити всі
сі періодичні
період
нагороду Товариства,
Учасником,, як
який
ри
ист а,, зздійснені
д
ки вибув.
11.1.3 Після під
підписання
документів про
передачу
прав та обов’язків
исса
са
о пе
чу п
Договором
АВТО
ПРОСТО, Правоза Д
ром ттаа їх
ї реєстрації та затвердження
верд
ТО П
наступник
користується всіма правами
що
сту
ава та несе всі зобов’язання,
бов
належали
жал Учаснику, який їх передає.
ред
11.2 Якщо
о за Договором вже
же було надано Право на отримання
анн Автомобіля, і Учасник,
який
Учас
й є власником Автомобіля бажає здійснити
сни
відчуження Автомобіля
том іля на користь третьої особи, такий Учасник
ни
икк
зобов’язаний письмово
ьм
ьмо
мо звернутися до АВТО ПРОСТО з проханням
ям
м
здійснити передачу
прав та обов’язків за Договором.
дач пра
11.2.1 Правонаступник
повинен
надати всі необхідні Гарантії, пере
передонас
ови
бачені
Договором.
В разі,і, якщо
Правонаступник не зможе до
довести
ні Договором
гов
якщ Правона
платоспроможність,
згоду на
свою платоспромож
ть, АВТО ПРОСТО має право не дати зг
обов’язків
передапередачу прав та обо
язків за Договором, за яким
м вже було пе
но Автомобіль.
11.2.2
Правонаступникк приймає на себе зоб
зобов’язання
сплатити по11
2 2 Правонаступн
в’язання сплатит
датки/мита
збори, що підлягають сплаті для
такої пеи/мита та збо
дл
для проведення так
редачі
перереєстрації
відповідних
ачі та для пере
єстрації Автомобіля у від
ідповідних органах.
11.2.3 Після
підписання
передачу
обов’язків
11.2.
ля підпис
ння документів про
ро п
ередачу прав та обов’я
ків
реєстрації в АВТО
Договору
за Договором та їх реєстрац
ТО ПРОСТО,
РОСТО, укладення Догов
ру
адміністрування,
Правонаступник
правами
про адмініструван
ня, Право
тупн користується всіма права
ми
зобов’язання,
належали
передає.
та несе всі зобо
зання, що нал
и Учаснику, який їх передає
11.3
АВТО ПР
ПРОСТО має право
3 АВТ
рав включати до групи нових Учасників
часн
замість тих, дог
договори з як
якими розірвано з урахуванням положень,
жен
викладених в цій
Статті,
й Стат
Статті
ті але не має права збільшити кількість Учассників у групі.
Стаття 12. РОЗІРВАННЯ
ДОГОВОРУ. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
ОЗІ
ДОГО
12.1 Учасник,
Автомобіль, має право
розірвасни який ще не отримав
три
о ро
ти Договір
повідомити
огов за власним бажанням,
ям, про що зобов‘язаний
й по
АВТО
чинним
ВТО ПРОСТО у письмовій формі.
мі. У строк, встановлений
вле
законодавством, АВТО ПР
ПРОСТО
та надає
зак
ОСТ розглядає
ляд заяву учасника
учас
письмову відповідь, в яякій
повідомляє
про розірвання
договору та
кій п
о
пр
зірв
про наслідки його роз
розірвання.
Поверненню
підлягають тільки періорвва
ю підл
п
дичні платежі, сплачені
урахуванням
положень, виплачеені за Договором, з урах
хува
кладених в цій
Статті.
й Ст
аттт
12.1.1
платежів, що підлягає поверненню,
розра2.1 Сумаа періодичних
п ріо
верн
ховується
ціни автомобіля, дійсної
уєть відповідно до Поточної
ної ц
йсн в місяці
сплати
таким Учасником останнього
щомісячного періодичного
плаи та
аннь
ичн
тежу разом
винагородою, за вирахуванням Від
Відступом ііз щомісячною
ю ви
ного за відмову
ову від Договору
вор у розмірі 2 (двох) періодичних платежів,
теж
розрахованих відп
відповідно
ідн до Поточної ціни автомобіля, дійсної в мімі
сяці сплати таким Уча
Учасником останнього щомісячного періодичного
У
ого
го
о
платежу разом із щ
щомісячною
винагородою.
міся
12.1.2 Максимальний
строк
згідно
има
рок повернення періодичних платежів згід
з п. 12.1.1 не може перевищувати
ува одного року з дня отримання
ння АВТО
ПРОСТО
розірвання Договору. Дляя зд
здійснення
ТО ззаяви про достроковее ро
повернення
періодичних платежівв Уч
Учасник повинен надіслати
письверн
аді
мову заяву із зазначенням власнихх б
банківських рек
реквізитів, згідно
мов
яких повинні бути перераховані грошові
кошти.
ві ко
12.1.3 У разі, коли дата закриття групи настає
раніше, ніж через один
таєє ра
ин
рік з дати отримання заяви учасника про
дострокове розірвання
ро дос
ання
Договору максимальний строк повернення
платежів
Д
рнен періодичних
еріо
атежівв
згідно з п.12.1.1 не може перевищувати
згід
ати двох місяцівв з дати закриття
закр
ри
итт
групи.
пи.
12.1.4 Якщ
Якщо Учасник системи вия
виявить бажання односторонньо
ннь відмовитись від
Договору про адміністрування
протягом 14 (чотирнадцяти)
д До
дмін
над
календарнихх дн
днів з дати
ти ппідписання Договору, Договір вважається
єть
розірваним, і учасник
чаасник
сник
ник зв
ззвільняється від будь-яких зобов’язань за ним.
им.

Такому
сплачена
за ДогоТако Учаснику повертається вся сума коштів,
ошттів,, сп
пла
вором
про адміністрування. Протягом зазначених
во
ених
них 114 (чотирнадцяти)
днів
дн Учасник зобов’язаний письмово повідомити
мити
ити
ти ппр
про
р односторонню
відмову
центральний
дмо від Договору шляхом подання заяви
ивц
ентр льн офіс АВТО
ПРОСТО
03045. У заСТО за адресою: Столичне шосе, 90, 4-й поверх, Київ,
в, 03
значеній
заяві має бути чітко повідомлено
й за
ено про рішення Учасника
сник щодо
односторонньої
поверннь відмови від Договору,
ру, викладено прохання проо по
нення сплачених
власні банківські
ених коштів, та повідомлено
ідом
ські рреквізити,
зит
згідно з якими АВТО ПРОСТО має повернути сплачені
ні кош
ккошти.
штти Разом із
заявою про односторонню
відмову від Договору Учасник
оро
від
часник ззобов’язаний
о
надати копію підписаного
ног
ого Договору та копію довідки
овід и ппро
р присвоєння
ідентифікаційного номеру.
АВТО ПРОСТО здійснює
коштів
оме у. А
йсн є повернення
п
протягом 30 (тридцяти)
календарних
днів
дати
идця
лен
нівв з д
а отримання заяви
учасника та повідомлення
банківських
реквізитів
відо
ківс
к зи
и Учасника.
12.1.5 Якщоо різниця
в ціні зазначених
різ
них у п. 9.2 Статті 9 Розділу ІІ ДогоД
вору марок
рок та/або моделей Автомобіля
ля пперевищує 20%, Учасник,
сни який
ще нее од
одержав Автомобіль, має право дост
достроково розірвати
вати Договір.
Повернення
сплачених таким Учасником періодичних
платежів відбувер
еріо
пла
ватиметься
в порядку, строки та у розмірі, який
відповваат
й ррозраховується
рах
відно
ввід до положень Статті 12 п. 12.1 Розділу ІІ Договору,
ві
ово
вор але без вирахування
ваан Відступного за відмову від Договору.
12.2
2 Уч
Учасник, який отримав Автомобіль, мож
може достроково
ково розірвати
Договір
повного
говір
р лише за умови
у
ного виконання
ння зобов’язань
язань за Дог
Договором.
розірвати
12.2.1 Про бажання
бажан
достроково розірв
и Договір Учасник
повідомити
письмовій
зобов‘язаний повідо
ити АВТО ПР
ПРОСТО у пис
мовій формі.
встановлений
законодавством,
ПРОСТО
12.2.2 У строк,
трок, вста
ановлений чи
чинним законод
авством, АВТО ПРОС
О
розглядає
учасника
письмовуу відповідь, в якій повіглядає заяву уч
ассника та надає письмо
домляє
(періодичні
мляє розмір ззагальної
льної заборгованості (п
ріодичні платежі та щомісячна
винагорода)
розрахованої
останньою Поячна винагород
а) за Договором, розрах
ваної за останньо
ціною,
сплаті, та строк, протягом яякого
точною відомою цін
ц
ною, що підл
підлягає сплат
го
маєє бути сплачена.
Учасник
прострочення
заборгованість ма
ен Якщо У
асник мав простроче
енн
зобов’язань
розмір
виконання зобов
зань за Договором, він повідомляється
овідомляється про роз
(штраф, пеня) та про строкк ссплати
неустойки.
неустойки (шт
ати зазначеної неустойк
разі,і, яякщо у встановлений
АВТО ПРОСТО
У разі
ний АВТ
СТО строк загальна
ьна заборгованість
припиняється.
ніст Учасником не сплачена, Договір нее пр
єтьс
12.2.3 У разі, якщо Учасником частково сплачена
у
12
ачена
чена
ена ззаборгованість
за
сстрок, встановлений у письмовому повідомленні
енні
нні
ніі АВ
АВТ
АВТО
ВТ ПРОСТО, а Поточна
Договору
очн ціна змінилася, Учасник для припинення
енн
няя Д
До
Дого
гово має сплатити
решту заборгованості у відповідності
ціни товару
и ре
сті до Поточної
ої ц
на момент
мент сплати решти заборгованості.
ості
12.2.4 Після
ля виконання Учасником
м уусіх зобов’язань за Договором,
ово
АВТО ПРОСТО
надсилає на адресу
О н
дре Учасника акт про
о ввиконання
анн
зобов’язань за До
Договором про адміністрування, який
підлягає
підйп
ід
дл
дписанню Учасником.
м.
Стаття 13. НЕВИКОНАННЯ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГ
ДОГОВОРОМ
АННЯ ЗО
ГОВ
ВО
ОРО
13.1 Сторони домовляються,
що наслідки
невиконання
зобов’язань
мов
,щ
ки
и не
ви
и
нь
за Договором
регулюються умовами
пем ре
ова Договору,
го ор а, у випадках, нее пе
редбаченихх н
ними, відповідними нор
нормами чинного законодавства.
авс
Фінансова
відповідальність
ова установа несе повну майнову
айн
сть перед
Учасником
адмініструник за невиконання зобов’язаньь по договору про
о ад
вання,
усіма або окр
окремими учасання наслідком чого стало невиконання усім
никами групи обов’язків по сплаті періодичних
які мають
ни
н
их платежів,
лат
надходити у фонд групи.
н
на
13.2
товару у
13
3.2 Якщо АВТО ПРОСТО не проводить перший
рш Розподіл
озпо
групі
щонайпізніше у місяці, наступномуу за місяцем, в яко
якому настав
пі щ
термін спл
сплати першого періодичного пла
платежу разом із щом
щомісячною
винагородою
дою в даній групі, Учасникк не сплачує щомісячну винагороина
ду протягом
наступних двох місяців.
ротя
нас
яців
13.3
одержав Права на отримання Автомобі3 Якщо
3.3
Яккщ Учасник,
Я
ник, який не оде
біля, не
ля
не сплатить у встановлений
ста лен термін один або більше періодичний
платіж
разом із щомісячною
винагородою, то такий Учасник не доп
ла
сяячн
ч
пускається до участі
товару, доки він не сплатить заборті в Розподілі
озп
гованість.
13.4 Якщо Учасник,
(три)
асн який не отримав
рим Автомобіль, не сплатить 3 (три
або більшее по
послідовних або вибіркових
разом
ков періодичних платежівв ра
із щомісячною
винагородою, АВТО ПРОСТО
сяч
РОС має право розірвати
ірва Договір в односторонньому
порядку. Повернення
сплачених
о
рне
них Періодичних
платежів таким Учасникам відбувається
их п
ься в порядку,
ор дку строки та у
розмірі, який розраховується відповідно до положень
ро
оложе
ложен
н п. 12.1.1, 12.1.2
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Статті 12 Розділу ІІІ До
Договору.
оговор
ру.
к, який
я
о
13.5 Якщо Учасник,
отримав Автомобіль, не сплатить 2 (два)
або більше послідовних
оввних
овних
них аб
аабо вибіркових періодичних платежів разом із щомісячною
то АВТО ПРОСТО має право вимаою винагородою,
род
а
гати дострокового
зобов’язання по сплаті загальноїї за
заово виконання зо
боргованості
платіжної вимоги. АВТО ПРО
ПРОСТО
сті зза Договором згідно
но п
направляє
Учасник
ляє відповідну платіжну вимогу
могу Учаснику, за якою
ю Уч
зобов’язаний
повністю одноразово
сплатити
в’яз
оразо достроково
остр
ити загальну
заборгованість
згідно з Дог
Договором
бор
говво
ор протягом
ягом 10 (десяти)
сяти календарних днів від дати отримання
платіжної
вимоги.
ни
ман
нняя ввідповідної
ід
тіжн вим
Оплата прострочених
платежів раз
разом
них Періодичних
ері
зо із Щомісячною
винагородою, або
неоплачених
частин розраховується
від Поточвин
бо їх
ї не
ео
ео
озра вуєт
ної ціни
оплата
цін автомобіля,
моб
біля, що діє в місяці, в якому
яком здійснюється
юєт
прострочених
Періодичних
платежів та Щ
Щомісячної винагороди.
роч
П
ер
аго
13.6 Якщо
що У
Учасник, який отримав
мав Автомобіль, не виконає
она вимоги АВТО ПРО
ПРОСТО щодо дострокової
сплати загальної заборстр
або
гованості згідно
встановлений термін, АВТО ПРОСТО
но з п. 13.5 у вс
ТО
має право розірвати
Договір про адміністрування
ват достроково
остр
та застосовуватиме
наслідки дострокового розірвання Доме на
говору та/або використовуватиме
надані цим Учасником та
корист
третіми особами
и ГГарантії,
тії, і такий Учасник зобов’язується за
а
першою вимогою
ого АВТО ПРОСТО
ОСТ негайно передати Автомобіль
біль
для його
заборгованості
Доого реалізації з метою
ою погашення за
ності за Д
говором.
ором.
13.7
.7 У випадку несплати Авансових
А ансових внесків
ск за механізмом
мех змом Пропозиції
Пропози
Авансових
встановлений
право
вансових внесків у вст
новлений термін, АВТО ПРОСТО
РОСТО має прав
анулювати
отримання
такого
може
ану
ти Право на от
мання Автомобіля, і та
ого Учасника мож
бути усунуто
Розподілах тоунуто від участі
учас в наступних трьох щомісячних
щомісяч
сяячних
яч
то
вару.
вар
13.8 У разі, якщо Учас
Учасник,
ик, якому було надано
адано Право на отримання
надасть докумен
документи, необхідні
Автомобіля, не надаст
еобх ні для передачі АвтомобіАВТО ПРОСТО строк,
ля, у визначений АВТ
с ок, останній
о нній має право анулювати
ну
надане
отримання
Автомобіля
адане Право
о на о
мання Ав
омо
та усунути такого Учасника
від участі в наступних
трьох Розподілах
товару. У разі невиконання
сту
Роз
ння
Учасником положень
8.3, 8.4, 8.5 та 8.6 Статті 8 Розділу ІІ Дожень п. 8.2,
2, 8
говору сплачена Винагорода
за послуги пов’язані з передачею автонагород
агор
агоро
мобіля Учаснику не поверт
повертається,
оскільки є оплатою послуг Адмініповерта
повер
оверт
стратора з підготовки
організації
передачі Автомобіля у власність
овкки
и та о
ор
рга
Отримувача товару.
вар
13.9 У випадку,
одержав Право на отримання Ав
Автоадку якщо Учасник оде
мобіля, спл
сплатив усі періодичні платежі
атеж та Винагороду Товариства,
вар
передбачені
Договором, та відмовився
дбач
ідм
ся від отримання Автомобіля,
Авт
АВТО
ПРОСТО має право в односторонньому
розірвати ДоТО П
одн
нос
ьом порядкуу ро
говір з таким Учасником.. П
Повернення
сплачених
Періодичних плагов
овеер
ачен Пер
тежів відбуватиметьсяя в п
порядку,
строки та у роз
розмірі,
ор
ря
озм який розраховується відповідно
п. 12.1.1, 12.1.2
Статті 12 Розділу ІІ
ву
о до положень
ол
.1.2 Стат
Договору.
ого
13.10 У ввипадку,
ку, як
якщо
кщ Учасник, якому бул
кщ
було повідомлено пр
про передачу Автомобіля
моб відповідно до п. 8.6 Статті
Ста 8 Розділу ІІ Договору,
вор прострочить зобов’язання
щодо отримання
Автомобіля більш ніж
обо
има
ж на 20
(двадцять) календарних
днів АВТ
АВТО ПРОСТО має право в односторонлен
рон
ньому порядку роз
розірвати Дог
Договір з таким Учасником. Поверненняя
сплачених Періодичних
платежів такому Учаснику відбуватиметься
чни пла
в порядку, строки та у р
розмірі,
який розраховується відповідно до поро
оз
ложень п. 12.1.1, 12.1.2
.1.2 Статті
атті 12 Розділу ІІ Договору.
13.11 У випадкуу пр
прострочення
ня ввиконання Учасником, який отримав
мав
Автомобіль, зо
зобов’язань зі сплати
лати періодичних платежів разом
зом із
щомісячною
ПРОСТО має право вимагати
ною винагородою, АВТО ПРО
ти сплати Учасником
штрафу у розмірі 5 (п’ять)
сни
ть) відсотків від загальної
аль суми
кожного
щомісячною
жног простроченого періодичного платежу
лате разом ізз щ
винагородою.
вин
який отри113.12 У випадку прострочення виконання Учасником,
час
асн
сн
мав Автомобіль, зобов’язань зі сплати періодичних
платежівв
ма
пер оди
разом
ПРОСТО
має право виазо із щомісячною винагородою, АВТО
ТО П
О ма
магати
цілих
ати сплати неустойки у вигляді пені
ені у розмірі 0,5
5 (нуль
(н
цілих
п’ять деся
десятих) відсотків від загальної
ьно суми кожного прострочерос
ного періодичного
платежу разом
оди
ом із
і щомісячною винагородою
одо за
кожен день про
прострочення, починаючи
з 01 числа місяця, який
начин
й на
стає через один
календарний
н ка
ний місяць від місяця, в якому виникло
ло
прострочення зобов’язання.
бо
ов’язан
в язанн Вказана неустойка нараховується

на прострочені
зобов’язання зі сплати до моменту
повної
рос
мен
нтуу по
овн оплати
Учасником
прострочених періодичних платежівв разом
Уччас
разо ііз щомісячною
ною винагородою.
в
Стаття 14.
ГРУПИ
4. ЛІКВІДАЦІЯ
Л
14.1 У разі виникнення
будь-яких належним
вин
жни чином підтверджених
жен
обставин непереборної
сили (пожежа,
або інші
ереб
жа, землетрус, повінь аб
нші
стихійні лиха, військові
дії, страйки,
ськ
ки, дії державних органів
анів чи інші
обставини, що знаходяться
поза
АВТО ПРОСТО),
одя
за контролем
к
ОСТ
ТО
О),
), які
я перешкоджають останньому
виконати свої зобов’язання
ьому вик
зання зза даним
Договором, та або у разі припинення
Товариства,
АВТО
ПРОСТО розри
рип
ип
а, АВ
ОП
починає процедуру ліквідації
групи, про що Учас
Учасникам
віда ї гру
асн ка
ка буде повідомлено в письмовій фор
формі.
14.2 Як наслідокк лік
ліквідації групи АВТО
ВТО ПРОСТО припиняє проведенн
ня Розподілу товару,
і в міру того, як АВТО
тов
ВТО ПРОСТО буде отримувати
вати
періодичні платежі
та щомісячну винагороду
пла
род від Учасників, які вже
отримали
Учасникам, які ще не отр
отримали Автомобіль
та
ли Автомобіль,
А
омо
не розірвали
Договір, будуть повертатися фактично
періро
озір
ктич сплачені
пла
одичні
періоодичн платежі без будь-яких відрахувань. Після повернення
одич
повверн
дичних
дичн платежів таким Учасникам, будуть повертатися
дични
ртат
атис фактично
сплачені
розірвали
Договір та
сплачен періодичні платежі, Учасникам, що роз
иД
Учасникам,
АВТО ПРОСТО.
кам з якими Договір було розірвано АВТ
Стаття
ття 15. УМОВИ ТА ПРАВИЛА
ПР
ЛА ЗАКРИТТЯ ГРУПИ
15.1
протягом максимального
5.1 Група існує протяго
льн
строку діїії договорів, включених до неї. Максимальний
Максимал ний строкк дії
д договорів визначається
в значається Графіком внесків,
сків, що передбачений
передбаччений договорами, що включені
ключені до окремої
окремо
групи (зз урахуванням
Розділу І
урахування положення,
оложення, викладеного в Статті 5 Розділ
Договору).
ору). Кінцевий термін
т рмін дії всіх Договорів про
ро адміністрування
адмініструван
є однаковим для всіх учасників,
уччасників,, що
щ належать до однієї групи. Після
Післ
припинення дії всіх Договорів
Д говорів з учасниками
ас
ввідповідної
дповідної групи, АВТО
ПРОСТО закриває групу.
гру у.
15.2 Датою закриття
закри
групи
упи є дата підпи
підписання
иса я відповідного наказу
керівником
через 5
ом АВТО ПРОСТО, яка не може настати
тат пізніше ніж
ж че
(п’ять)) ро
робочих днів із дати закінчення строку дії Договорів,
рів, включенихх у групу.
ни
15.3
15
.3 П
Після спливу строку існування певної групи Товариство
Товарист
овари
оварис
варис
відображує в си
системі обліку договорів закриття групи.
Стаття 16. ПОД
ПОДАТКИ
16.1 Усі податки,
мита та інші обов’язкові
ки, м
ков платежі, пов’язані з діями
ями
Учасника за цим До
Договором, повинні
инні бути сплачені Учасником
с ико належним чином та у визн
визначений зак
законодавством термін.
н.
16.2 При здійсненні платежів
латежів за Договором Учасник
ник не
е сплачує
винагороду тим банківським
АВТО
ьки
кким установам, з якими
ми АВ
ВТ ПРОСТО
укладено договори про
розрахунково-касового
обслуро зздійснення
сне
нко
ово ка
ас
говування. В цих випадках
послуги
розрахунково-касове
ипад
луги банку за р
ро
зра
обслуговування спл
сплачуються АВТО
ПРОСТО
ТО П
ТО і є витратами останнього.
16.3 У разі,і, як
якщо при виконанні Договоруу То
Товариство виступатиме
пат
податковим
сумаа податків,
ови агентом при розрахунках з Учасником,
асни
по
підлягає
сплаті Учасником, утримується та пер
перераховується
Тощо п
ідл
хову
вариством згідно з нормами податкового законодавства.
варист
вари
варис
авсств
Статтяя 17
17. АДРЕСИ
Стат
АВТО ПРОСТО
до ДоОСТ та Учасник вказують свої адреси
рес в Додатку №1 д
говору. У разі
протягом 7 (сем
(семи)
азі ззміни адреси Сторони зобов’язані
бов
робочих днів письмово
повідомити іншу
ись
шу Сторону про нову адресу.
Стаття
18.
ттяя 18
8.. ІІНШІ
Н УМОВИ
ВИ
18.1
Сторони
погодили, що м
місцем укладання та виконання Договору
8.1 Ст
тор
місц
АВТО
ПРОСТО. Фінансові послуги за Договором
є місцезнаходження
міс
іссц
ОП
ПРО
надаються
за місцезнаходженням
н
а
ахо
ння АВТО ПРОСТО.
18.2 АВТО ПРОСТО під
підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальній
оподаткування
й системі
си
ння згідно з п. 151.1 Податкового
го
Кодексу України.
аїни
18.3 Сторони
рони докладатимуть усіх зусиль для вирішення спорів,
пор які
можутьь ввиникати між ними за Договором, шл
шляхом переговорів.
ере
Будь-яка
шляхом
Б
ь-я Сторона може розпочати такі переговори
ри
и шл
шлях
шля
хо надання
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письмового повідомлення
овід
домлеенн іншій Стороні про зміст спору.
18.4 Сторони погодили,
годили,
од
одили,
одили
дили, щ
що спори, за якими Сторонами не досягнуто згоди, вирішуються у судо
судовому
судово
во порядку згідно з чинним законодавством.
м.
18.5 Уклавши
ши Д
Договір, Учас
Учасник надає АВТО ПРОСТО згоду та пра
право
збирати, збе
зберігати, використовувати,
поширювати, отримувати
исто
ува інформацію
ацію про Учасника, в т. ч. кконфіденційну, відому АВТО
ВТО ПРОСТО
та/або
укладанням та виконанням
цього
або третім особам у зв’язку
в яз з ук
она
Договору, включаючи, але не обмежуючись:
Дог
жую
- яка відповідно д
до за
законодавства
України
он
но
краї входить
оди до складу кредитної історії – від/
від/до/через
бюро кредитних
до
о/
о/
дитн
них історій, які створені
та здійснюють
діяльність
згідно із законодавством
України;
ютьь ді
ял
льн
нодавс
- яка необхідна
страхування
- від/до
бхідн
на для укладання договорів
гов
трах
страхових
компаній;
ст
их ко
ом
- яка необхідна для укладання
договорів про відступлення
права
ня д
пле
вимоги
або юридичних осіб;
ги - до відповідних фізичних
зич
- яка необхідна
в іншихх ви
випадках, передбачених законодавством
обхі
вст
України.
18.6 Учасник шляхом
яхо
ом підписання Договору надає АВТО ПРОСТО згогоо
оду на:
- передачуу пр
прав та обов’язків
за Договором третім особам;
ов’я
- отримання
інформаціїії щодо
фінансового стану Учасника
ан інф
щод фінансов
часникаа тта трепов’язаних з останнім сімейними, особистими,
договірнитіх осіб, пов’язани
стими, дого
іншими
ми, діловими або ін
ими відносинами.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕ
ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 19. ПРИКІНЦЕ
19.1 Договір укладено
примірниках, що
уклад о українською мовою у д
двох примірниках
мають
юридичну
одному
ють однакову юр
дичну силу, по одном
му для
д кожної зі Сторін.
цього
Договору та Додатків
свідченням
19.2 Підписання ць
го Догов
одатків до нього є свідчен
ям
ознайомлення,
розуміння Сторонами
усіма
факту ознайомлен
ня, розум
тор ами та згоди Сторін з ус
ма
умовами
нього.
визначеннями, ум
вами та ззмістом
том Договору
говору та Додатків
і до ньог
о.
Учасникк системи пер
перебуває
заяв19.3 Якщо Учас
ає в шлюбі, цим він (вона) за
ляє, що має
подружжя на укладення цього Договору.
ає ззгоду іншого з по
гов
19.4 Учасник підт
підтверджує,
тверджує що ТОВ «АВТО ПРОСТО» надало інформарма
цію про суть фінансової
нансово
нансов
ансов
нсо послуги, що пропонується за цим Договором, із зазначенням
вартості цієї послуги для Учасника групи, повінням
ням
ям ва
ввар
відомило своє міс
місцезнаходження
та засоби зв’язку, код за ЄДРПОУ,
цезнааход
ПОУ
прізвище, ім’я
керівника, повідомило про порядок спл
сплати
м’я по батькові кер
податківв і ззборів за рахунок фіз
фізичної особи в результаті отри
отримання
фінансової
нсо послуги за Договором,
ром про правові наслідки
и та порядок
здійснення
розрахунків внаслідок
дострокового припинення
надандійс
нас
к до
пин
повідомило
захисту фінансоня фінансової послуги, по
від
про механізм за
вою установою прав сп
споживачів
та порядок
спірних
ож
жи
ив
ряд урегулювання
рег
питань, що виникають
процесі надання фіна
фінансової послуги, повіают у п
фі
домлено реквізити
(адреса,
номер телефону)
Національної комісії,
зити (а
адр
ад
фону) Н
що здійснюєє д
державне
регулювання у сфері
щ
держа
сф ринків
инкі фінансових послуг, а також
реквізити
(адреса, номер
органів з питань
слу
кож
жр
ееккв
омер телефону) ор
захисту
ист прав сспоживачів.

ЗГОДА

суб’єкта персональних даних
аних
н
них
дааних
на обробку персональнихх даних
згід
их д
згідно Закону України «Про захистт пе
персональних
даних»
Я, ____________________________________________________________________________________________________________
__
___
____
__
__
___
_____ ___
_______________________________________________________________________________________________________________,
(ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ
СЯ БЕЗ
Б СКОРОЧЕНЬ ПОВНЕ ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я,, ПО Б
БАТЬКОВІ)
КО
ОВ

надаю ТОВ «АВТО ПРО
ПРОСТО»
О» п
повну необмежену
жеенуу ст
строком
т
згоду на обробку своїх персональних
даних* будь-яким
сон
дани
яким сспособом, передбачееним Законом,, за
занесення їх до баз персональних даних ТОВ «АВТО
АВТ
ПРОСТО», пер
передачу та/або надання
доступу третім особам без
отриня д
ез от
мання додаткової
згоди від мене.
дода
Ця згода
персозгод надає право ТОВ «АВТО ПРОСТО»
О» ввключати до бази
б
нальних
даних та обробляти, накопичувати,
н
аль
и, ззберігати,
ати передавати,
мною на
ввикористовувати усі мої персональні дані, які передаються
ви
пер
ред
ПРОСТО».
ввиконання умов Договору адміністрування із ТОВ
ви
ТО
ОВ «АВТО
«
Обробка
персональних даних здійснюється
з метою
О
бро
ся Товариством
Т
ист
належного
виконання умов Договору та надання
фінансових
послуг
ежн
над
нсо
відповідно
законодавства
України.
дповідно до чинного
чин
онодавства Укр
Укра
Вищезазначена згода
зго передбачає будь-які дії щодо обробки таких
накопичення,
даних, їх захисту, н
копичення,
я, ззберігання, передачі
ередачі іншим третім
ті
особам.
особа
* У розумінні Закону
Зако у під персональними даними
да ими розуміється будьяка інформація щодо
до Учасника, в тому числі,
числі, але не виключно,
вик
прізвище,
адреса, телефон,
звище, ім’я, по батькові,
б
телефон, паспортні дані,
дані ідентифікаційний номер,
ном
мер
р, а також
ж інші
ін відомості,
відомості, надані Учасником при
ри
укладенні та виконанні
вико анні Договору.
ру
Мене повідомлено
повідомле про права згідно Закону
За ну та про включення моїх
м
персональних
даних до баз персональних
ПРОперсональни
на
персональних даних ТОВ «АВТО
А
ПРО
СТО».
підписом засвідчую, що ця згода
зміст
». Своїм
С
год мною прочитана,
очит
тексту
екс згоди мені зрозумілий, я не маю будь-яких
будь якких застережень
щодо змісту.
щ

Дата ________________________________
______
201______р.
___
___
_____
_________________________________________________________________________
(підпис)

Учасник заявл
заявляє, що отримав
мав уусі коректно
тно викладені
иккл
пояснення від предедставника
ПРОСТО, проінформований
ика АВТО
А
інфо
й про всі можливі витрати
рати у
зв’язку
уважно прочитав та зрозумів Дого
Договір та
язку із укладенням Договору, уваж
Додатки до нього.
Дода

Стаття 20.
ПІДПИСИ СТОРІН
0. П

_______________________________________________
___
___
ТОВ «АВТО
ОП
ПРОСТО»
»

Учасник своїм підписом засвідчує факт ознайомлення
таа зго
згоду з умовами
знай
Договору, підтверджує свої права та обов’язки
ки зза Договором,
овор підтверджує
здатність набувати прав та обов’язків за Договором,
умови Договору йому
ором
м, ум
зрозумілі та він вважає їх справедливими по відношенню
нош
шен до себе.

_________________________________________________
____
Учасник

Учасник підтверджує та засвідчує, що інформація,
зазначена
в частині
фор
азна
ринків
ддругій Ст. 12 ЗУ «Про фінансові послугии та державне регулювання
улюв
фінансових послуг», надана Товариством
фіна
твом до укладення Договору.
вору
Учасник
ник своїм підписом засвідчує,
чує, що фінансова послуга, що надається
даєт
Договором, обрана ним самостійно, свідомо, без нав’язування
зза цим Дого
ння з
ббоку Товариства.
иств
УЧАСНИК ЗАЯВЛЯЄ,
ЛЯЄ, ЩО ОТРИМАВ ПО ОДНОМУ ПРИМІРНИКУ ДОГОВОРУ ТА
ДОДАТКІВ ДО НЬОГО.
ОГО.
ГО
О

_______________________________________________
___
ТОВ «АВТО ПРОСТО»
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Довідка про ознайомлення
Учасника групи із Внутрішніми правилами
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________ (ПІБ), засвідчую та підтверджую,
що ознайомлений з Внутрішніми правилами надання фінансової послуги з адміністрування фінансових активів
для придбання товарів у групах ТОВ «АВТО ПРОСТО». Терміни, визначення, умови Внутрішніх правил мені зрозумілі.
Дата __________________________________ 201____р.

____________________________________________________
Учасник

Повідомлення суб’єкту персональних даних бази даних АВТО ПРОСТО
згідно Ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних»
Повідомляємо, що Ваші персональні дані, надані під час укладення та при виконанні Договору про адміністрування,
включені до Бази даних АВТО ПРОСТО з метою забезпечення реалізації відносин у сфері надання фінансової послуги з адміністрування фінансових активів для придбання автомобіля в групах (цивільно-правові відносини), відносин
у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, податкових відносин. На виконання вимог Закону України «Про захист
персональних даних», підписанням цього Договору Учасник підтверджує, що надав АВТО ПРОСТО повну необмежену строком згоду на обробку персональних даних будь-яким способом, передбаченим вказаним Законом, занесення їх до Бази даних АВТО ПРОСТО, передачу та/або надання доступу без отримання додаткової згоди Учасника
до страхової компанії «УНІКА» та іншим третім особам, якщо цього вимагають законодавство або інтереси Учасника
за Вашою згодою, наданою при укладенні Договору про адміністрування.
Ви як суб’єкт персональних даних маєте право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження
або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх
осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених
законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних
даних;;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та
розпорядником, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у
зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ознайомлений (-на) ____________________________________________________
Учасник
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