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ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМИ НАДАННЯ
АД НЯ ПРАВА
НА ОТРИМАННЯ
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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,
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Автомобілів
обілів між учасниками гру
групи.
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стема придбанн
ма, яяка 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
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ких є придбання
дба
Автомоб
ів за рахунок об‘єдна
Системаа АВТОФОНД: мобілів,
Автомобілів
об‘єднаних
грош
вих коштів учасників груп
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Договором ппроо адміністрування.
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абезпеечи придбання
товарів (Автомобілів) у групах, згідно
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б’єд
єдна
д
часник
часни
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уклало договір про адм
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стрування.
Договору про адмістр
ністрування.
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чно винагороди, яку учасник
асни групи повинен сплатити Тов
платежів та щомісячної
Товавору про адміністрування.
я. Гр
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вор про
риству на підставі Договору
Графік внесків, зазначається
адміністрування.
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чий день міся
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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 ппе
еріод
а.
но, зумовлює зміну грошового розміру
періодичних
платежів та Винагороди Товариства.

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
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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 Автомобіля
Ав
рму
онд групи відповідно до умо
ов до
д
ог
оплати пот
поточної ціни
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 припинено
пр
платежів, договори з якими
достроково.

ару:
Розподіл товару:

ить Товариством
м з метою
м
вто
м на
щомісячний захід, який проводиться
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 розрахунки за Д
овором про адмініструва
ня станом на дату
адміністрування, в якому
Договором
адміністрування
надання
нн Права на отримання
тримання Авто
ьної заборгованості
ргов
(у раз
Автомобіля,, та вказують розмір зага
загальної
разі наявності), що має
бути сплачена У
асником протягом строку
оку дії Договору.
Учасником

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 Д
Дод
Договору.
АВТО ПРОСТО є товариством,
ва
вариство
ариств
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 учас
учасників на умовах Договору
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
АВТОФОНД, як
яка склазпе
н ф
ист
дається з груп,
має незмінну
гру кожна з яких післяя її формування
ф
нну кількість учасників;
ків;
- Ознайомлення Уч
Учасників з ум
умовами Договору, Внутрішніми правиилами та надання інформації,
фор ації передбаченої чинним законодавством;
- Об’єднання учасників
ківв ссистеми АВТОФОНД у групи з метою придбання автомобілів;
в;
- Формування гру
групи, включення
ння Учасника у групу та повідомлення
ння
Учасника про
створення групи
днів з
ро дату
д
груп протягом семи робочих дні
дати її створення;
вор
- Укладення
аден договору з Постачальником
ом тта забезпечення
ня ввизначення пот
поточної ціни товару Постачальником;
Проведення Розподілу товару;
-П
- Розподіл та придбання автомобілів учасникам
груп;
м ггру
- Отр
Отримання періодичних платежів та формування
фонду групи;
мув
фон
- Ведення
періодичних платежів
учасенн реєстру учасників групи, облік
ік п
лате
часників групи;
упи
- Організацію
передачі Автомобіля
юп
ля у власність Отримувача товару;
вару
- Здійснення повернення
періодичних
платежів за достроково розіове
ріод
озірваними Договорами,
строки
ами
и, в стр
ст
рок та на умовах, визначених Договором;

- Здійснення
нення оплати Автомобіля
А омобіля Постачальнику та забезпечення передачі Постачальнико
Постачальником
власність Отримувача това
товару
м Автомобіля
б у власніст
в строки та на умовах,
Договором;
умовахх, визначених
их Д
Договором
- Адміністрування гру
групи,
входить
пи, до складу якої вход
ть Учасник, до завер-шення строку її існу
існування-закриття
ня-закриття групи;
- Вчинення
всіх інших дій, спрямован
спрямованих на придбання Учасником
ня всі
асн
автомобіля
біл через систему за рахунок об’єднаних
нан періодичних
ичн платежівв учасників;
уч
- Надання
всіх інших послуг, визначених у Договорі
до
На
Над
Н
ворі
орі таа Додатках
Д
нього.
н го.
Стаття 3. ПРАВА
ПРА УЧАСНИКА ГРУПИ
Учасник групи
и має
м наступні права, визначені
нач Договором:
- Право приймати
и уучасть в Розподілах
діла товару, організованих
них АВТО
О
ПРОСТО, у групі, до якої включено
Учасника;
о Уч
- Право отримати Автомобіль
моб ь на умовах Договору;
- Право вибору моделі або
марки Автомобіля, якаа ві
відрізняється
від
бо м
ма
різн
вказаної в Додатку №11 до Договору,
згідно з можливостями
Постагов
мо
ож иво
чальника;
- Право сплачувати
відповідно до положень Договати Авансові внески
и ві
овору;
- Право достроково
розірвати Договір;
ост
- Право
односторонньо відмовитися від Договору
во о
вор протягом
яго чотирнадцяти
надця
над
надц
ця календарних днів з дати його укладення;;
- Право
Прав
Пра достроково виконати Договір;
- Право
передачі третім особам прав та обов’язків
за
Пр во п
язк за Договором
ого
згодою Товариства;
Това
- Право отримувати
інформацію щодо функціонування
групи, до
якої
мув
унк
о як
належить Учасник;
ник
- Інші права,
праава визначені
чен Договором
м та Внутрішніми правилами.
Стаття
Статтяя 4.
4 ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА
АСНИКА ГРУПИ
Учасник
зобов’язується вик
виконувати
зобов’язання, передбачені ДогоУчаас
У
онув
вором
про адміністрування,
во
ванн в порядку
ряд та строки, визначені Договором:
- Сплатити Винагороду
пов’язані з включенням договору до
род за послуги, пов’я
системи АВТОФОНД
групи протягом 10 (десяти) днів
ФОН та формуванням гру
після повідомлення
Товариством Учаснику
омле
ку номера групи, до якої
кої він
належить,
ь, та дати створення групи;
- Сплатити
передачею
автомобіля
атит Винагороду за послуги, пов’язані з пере
едачею ав
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учаснику, післяя надання
наадання
д яП
Права на отримання автомобіля;
іззнішее 15–го
ізніш
1
- Щомісячно, не пізніше
числа кожного місяця, сплачувати періодичні платежі разом
винагородою;
аззом
ом із щомісячною
щ
- Надати, визначені
Договором
зна
овор про адміністрування, засоби забезпебезп
чення зобов’язань
за Договором,
зокрема договір поруки таа договір
бов
вор
до
застави;
и;
- Укласти
договір страхування
який
Укла
анн КАСКО
АСК отриманого Автомобіля,
втом
передбачатиме виплатуу страхового
відшкодування
пер
страх
відш
я на користь АВТО
ПРОСТО у межах суми,, розмір
розм
мір
р якої не перевищуватиме
реви
атим розміру загальної заборгованості Учасника
У сн
Уча
ни за Договором проо адміністрування;
ад
- Укласти договір
страхування
відповідальносвір обов’язкового
об
бо
ов’
ня цивільної
цивіл
отриманого за Системою
АВТОФОНД;
тті власника Автомобіля,
Авт моб
Сис
АВТ
- Отримати
Автомобіль
згідно з умовами
Отр
А то
о
вам Договору;
- Виключно
ПРОСТО знімати з обліку
в телюч за письмовою згодою
ою АВТО
А
об
риторіальних
центрах МВС) Автомобіль
льни органах МВС (сервісних
ерв
біль та вчиняти інші правочини
щодо
Автомобілем до моменту
прав
о розпорядження
р
оме
повного виконання
за Договором;
нанн зобов‘язань
ов‘я
- Підписати акт ізз ТОВ
Т «АВТО ПРОСТО», що свідчить про виконання
ння
ня
зобов’язань за Договором;
Договоро
- За вимогою
ю АВТО
АВ ПРОСТО
СТО надавати копії квитанцій про здійснення
нен
сплати
и за Договором;
До
Догов
- Виконувати інші зобов’язання,
зоб язання, передбачені Договором.
Д
ом.
Стаття 5. СТРОК
РОК ДІЇ ДОГОВОРУ
Д ГОВОРУ
Договір
вір набирає чинності
чин ості з дати його підписа
підписання
ня обома Сторонами
Сторона й
діє протягом
виконанротягом п’яти років,
ків, але в будь-якому раз
рразі
азі
зі до моменту вико
ня обома
бома Сторонами
Сторонам всіх зобов’язань, передбачених
переедб
бачених Договором. Дата
Д
підписання Договору
Договор зазначена на першій
пе шій сторінці Договору.
Стаття 6. ЗМІНА Д
ДОГОВОРУ
ГОВОРУ
може бути змінений
шляхом
Цей Договір м
зм нени лише
ше за згодою Сторін шлях
м
укладення
до Договору.
кладення Додатків
До
гов
Не є зміною ум
умов Д
Договору
щомісячне повідомлення Постачальгов
аль
ником Поточної ціни
Автомобіля, яка щомісяця застосовується для
ни А
Ав
ля
розрахунку розміру
періодичних платежів та Винагороди Товаризміру
міру
іру пе
п
ства за Договором.
Зміна
оро
ом.
м Зм
Змі
З іна Поточної ціни Автомобіля Постачальником
ком
зумовлює змін
зміну розміруу пе
періодичних платежів та винагороди,
ди, які
мають надалі
з дати зміни Поточної
ада сплачуватисяя Учасником
Уч
очно ціни
Автомобіля
до наступного повідомлення
Постачальника
про зміну
моб
відо
ка п
Поточної
точ ціни Автомобіля.
Не є зміною умов Договору
вору ззастосування
ванн Товариством
ств погоджених
з Учасником умов, викладених
Розділу ІІ Договору.
клаад
деен у Статтяхх 2, 7, 9 Роз
РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ
ФІНАНСОНКЦІОНУ
УВ
ДМІ ІСТ
ВИХ АКТИВІВ
ПРИДБАННЯ
АВТОМОБІЛІВ
В
В ДЛЯ
Д П
Р
ОБІЛ У ГРУПАХ
УПА АВТОФОНД
Стаття
ПОЛОЖЕННЯ.
ття 1. ЗАГАЛЬНІ
А
ННЯ СТВОРЕННЯ ГРУПИ.
УПИ СПЛАТА
ВИНАГОРОДИ
З ВКЛЮЧЕННЯМ ДОГОВОРУ
ДО
ОРО ЗА ПОСЛУГИ, ПОВ’ЯЗАНІ
ОВ’Я
ОГОВ
СИСТЕМИ АВТ
АВТОФОНД ТА ФОРМУВАННЯМ
ГРУПИ
ОРМ
1.1 Зобов’язання
ПРОСТО щодо надання послуг з адмініструння АВТО ПР
стру
вання фінансових
активів для придбання Автомобілів за рахунок
их акти
окк
об’єднаних грошових
ови
их коштів учасників в частині передачі Автомомо
ообілів у власність
сть Учасників
сни забезпечуються Договорами поставки,
вки
и,
укладеними
між АВТО ПРОСТО
и мі
РОС та Постачальником Автомобіля.
1.2 Учасник
сни уповноважує АВТО ПРОСТО на організацію та адміністрування
Система функціонує таким
ванн системи АВТОФОНД.
Д. С
аки чином,
що
кількість Учасників групи, яким
надається Право
о кі
им н
о на отримання
Автомобіля, відповідає кількості Автомобілів,
яку мож
можливо придбати
Авт
омо
за рахунок Фонду групи. Учаснику, який
сплативв д
достроково загальй сп
ну кількість періодичних платежів та виконав
усі зобов’язання щодо
навв ус
до
сплати Винагороди Адміністратора, буде над
надано
дано Право на отриманмання Автомобіля на найближчому Розподілі
проводіл товару,
ру, яякий буде про
одитись у місяці, наступному за місяцем,
Учасник пов
повністю
дит
яце в якому Уча
нісст
виконав
двох місяців з
кона усі зобов’язання за Договором,
вор але не пізнішее дв
моменту
ціни Автомобіля та виконання
нту повної оплати Поточної
ної ц
нан інших
зобов’язань
ань за Договором.
1.3 АВТО ПРОСТО
об’єднати даний Договір у групу
ОСТ зобов’язується
’язу
рупу з
іншими Договорами
системи.
ра
рами
ами
ми ссис
си
ис

1.4
4 Кожній створеній групі Учасників надається
аєтться н
ном
номер. Кожному
Учаснику надається порядковий номер в його
У
о групі.
груп
створення
1.5 Початком функціонування групи вважається
аєється
ться дата
д
групи.
упи
1.6 Учасник
зобов’язується сплатити
час
ти Винагороду за послуги,
пов’язаніі з ввключенням Договору до
системи АВТОФОНД таа ф
формуо си
пи, протягом 10 (десяти)
яти) календарних днів післ
ванням групи,
після пові
повідоиств Учасникуу н
нн
ить,
млення Товариством
номера групи, до якоїї він
належить,
гр
та дати створенняя групи.
сни
ик п
и) ккал
леен
ен
1.7 У разі, якщо Учасник
протягом 10 (десяти)
календарних
днів з
його адресу рахунку не здійснить
зд
дій
йс
дня направлення на його
оплату Виуги пов’язані
язан з включенням
ння Д
о
нагороди за послуги,
Договору
до системи
фор
гру АВТО
О ПРОСТО
ПРО
ОС має право в одноноАВТОФОНД та формуванням
групи,
сторонньомуу по
порядку розірвати До
Договір. Послуга, пов’язана з вкл
включенням Дого
Договору до системи АВТОФОНД
та формуванням
ТОФ
м ггрупи,
вважатиметься
наданою та прийнятою
Учасником після отр
отримання
тим
юУ
останнім
платежу
анн рахунку на сплату першого періодичного
іод
атеж разом із
щомісячною винагородою.
щом
щ
Стаття 2. ПОТОЧНА ЦІНА АВТОМОБІЛЯ. РОЗРАХУНОК
С
Ст
АХУНОК ПЕРІОДИЧНИХ
ПЛАТЕЖІВ,
ЩОМІСЯЧНОЇ ВИНАГОРОДИ ЗА ПО
ПОСЛУГИ
ЛАТ
И З АДМІНІСТРУВАННЯ
ВНЕСКІВ
НЯ І СТРОК ЇХ СПЛАТИ. ПРИЗНАЧЕННЯ
Я ВН
критерієм-основою
2.1 Поточна ціна Автомобіля
А
біля є критерієм-о
вою для розрахунку
озр
Товариства
розміру періодичних платежів,
латежів, Винагороди То
ариства та інших плапередбачених Договором,
існування
тежів, передбачени
ом, протягом ввсього
ього строку існуванн
ня
повідомляється
щонайменгрупи, та повідомля
яється АВТО
О ПРОСТО Постачальником
Пост чальником щонайм
н
ше щомісяця.
2.2 У разі зміни поточної
п точної ціни Автомобіля АВТО
ВТО ПРОСТО має право
мають
змінювати розмір періодичних
п
н платежів тта винагороди, які м
Поточної
АВТО
вноситися учасниками
учасни
икками групи.
и. Про
П зміну П
точної ціни товару А
ТО
роПРОСТО письмово повідомляє уч
учасників ггрупи
упи протягом 7 (семи)) р
дати отримання
Постачальника
підбочих днів з дат
тримання від Постач
ьника документа, що п
(далі
Поточної
тверджує
у її зміну
з
лі – дата зміни П
Пото
ної ціни товару).
) У такому
таком
повідомленні
зазначаються: дата зміни По
Поточної ціни товару,
нова
дом
то
Поточна
ціна товару, розмір періодичних платежів
ото
пл
в та щомісячної
винагороди за послуги, які мають надалі сплачуватися
учасниками
ви
лачувати
чува
чуват
групи з дати зміни Поточної ціни товару.
гр
2.3
зобов’язаний повністю сплатити
періодичні
плате3 Учасник
У
латити п
ріод
жі таа щомісячну
винагороду згідно з Гр
Графіком внесків.
щ
сків Учасник
зобов’язаний
платіж разом із щомісячною
зан сплачувати періодичний
ий п
оміс
винагородою
(п’ятнадцяти) календарних
ою протягом перших 15
5 (п
их днів
місяця. АВТО ПР
ПРОСТО щомісяцяя на
надсилає рахунки на сплату
пла періоеріо
дичного платежу
разом із що
щомісячною винагородою
жу р
д ю ззаа адресою,
ю,
вказаною Учасником
У разі неотримання
рахунку
Учасом у Договорі.
ого
ання р
аахх
ник повинен звернутися
ПРОСТО
з метою
исся до Представника АВТО
ися
ВТО
О ПР
П
РО
отримання інформації
розмір поточного
періодичного
платежу
ції про
ро р
о пер
п
рііод
та щомісячної винагороди
або
до
наг
бо зателефонувати
увати д
о Відділу по роботі з
клієнтами за телефонним
номером
044)
230-02-44 (у разі зміни
еле
еро (+38 04
4)) 2
міни
вказаного ном
номеру Учаснику групи
буде повідомлено новий номер
и бу
оме у
рахунку на ссплату), або надіслати електронне
повідомленняя на адрелект
су infocuota@avtofond.com.ua,
або зайти
ocu
йти на персональну
ьну сторінку
Учасника
на сайті avtofond.com.ua з використанням
персонального
сн
рис
пер
паролю для входу, повідомленого АВТО ПРОСТО.
пар
па
ТО.
фінансових активів
2.4 АВТО ПРОСТО надає послуги з адміністрування
2
2.
няя ф
для
до завершення
дл
д
ля придбання Автомобілів через систему АВТОФОНД
ВТОФ НД д
Графіка
Договір. Розмір
фік внесків групи, до якої включено Дог
мір винагороди
Адміністратора
за Договором в частиніі сп
сплати Щомісячної
стр
ої ввинагороди розраховується
шляхом множення
№1 до
хов
ня ззазначеного в Додатку
ку №
Договору
Щомісячної винагороди
на Поточну ціну Автомобіво відсотку
дсо
инаг
омо
ля.
Учасник
маєє пр
право сплатити
АВТО ПРОСТО Винагороду Товариства
я. Уч
час
иА
тва
щомісячними
внесками
до Графіка внесків або достроково
що
ом сяч
ска відповідно
пов
одноразовим
платежем.
випадку, якщо Учасник групи вирішив спладн
но
жем У ви
ттити
и Винагороду Товариства
рисст достроково одноразовим платежем, він
повинен звернутися
до АВТО
ся д
ТО ПРОСТО з метою отримання розрахунку
загального розміру
Товариства та рахунку для сплати.
міру Винагороди
ди Т
АВТО ПРОСТО
не може збільшувати
Он
ати відсоток Щомісячної винагороди,
ород
встановлений
ени в Додатку №1 до Договору.
овор
2.5 Періодичні
платежі та Щомісячна вин
винагорода, сплачені
еріо
чен Учасником
ціни
м у встановлені строки та відповідно до
о Поточної
По
іни автомобіля,
дійсної у місяці, в якому здійснювалась оплата,
зараховуються
як
дій
лата,
лата, ззар
за
ар
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відсоток від Поточної
чної
ої ціни
ц Автомобіля
Авт
та не підлягають перерахунку.
що
о Періодичний
Періо
Період
Пер
ріо
2.6 У випадку, якщо
платіж та Щомісячна винагорода сплачені в розмірі,
ірі,
ір
рі,і, яки
який
який не відповідає Поточній ціні Автомобіля,
дійсній у місяці, в якому
здійснювалась
оплата, Учасник, який вже
я
дійс
же
одержав Право
зобов’язаний сплатити
во на отриманняя Автомобіля,
А
тит
недоплачену
Періодичного
ну частину
ч
ого платежу та Щомісячної винаговин
роди протягом
строку дії Графіка внесків
отя
нес за першою вимогою
огою АВТО
ПРОСТО.
на отримання
автоСТО. Учасник, який ще не
не одержав
од
ав Право
П
има
мобіля,
обіл зобов’язаний сплатити
латтити недоплачену
н
чену частинуу Періодичного
П
платежу та Щомісячної
до моменту
Автомобіпл
ої винагороди
вин
нааго
ент передачі
пере
ля. Сторони домовились
строки позовної
ли збільшити
збі
зо
зов
ов давності щодо
сплати недоплаченої
Періодичного платежу
спл
е частини
ено
чаас
пл ежу та Щомісячної
винагороди
до
наг
о десяти
дес
де ятти років.
2.7 Кожну
Учасником
жну окремо
о сплачену
с
м суму
су АВТО ПРОСТО
ТО використає для заліку
порядку: Щомісячна
зал за Договором у наступному
туп
сяч винагорода, Періодичний
платіж.
ері
2.8 Учасник здійснює
ійсн оплатуу за Договором виключно у безготівкоковому порядку на банківський
бан
ький рахунок АВТО ПРОСТО. Представники
АВТО ПРОСТО не вповноважені
приймати платежі за Договором.
вно
ова
Стаття 3. АВАНСОВІ
ВІ ВНЕСКИ
В
И
3.1 Учасник
право за власним
ик має
ає пр
сни бажанням сплачувати авансові
сов
внески
моментт протягом Графіка внесків.
Авансовий
ки в будь-який мо
в. Авансов
внесок
Періодичного
винаесок складається з П
іодичного платежу та Щомісячної
місячної вин
городи.
роди.
3.2
внесків
відповідно
Поточної
2 Розмір Авансових вн
ків розраховується від
відно до Поточн
ціни Автомобіля,
дійсної в місяці оплати.
ці
омобіля, дійсно
3.3 Сплачені
Авансові внески
використовуються
3
ачені Авансов
нески використовую
тьсся для послідовного
періодичних
разом із щ
винагорозарахування
ар
періодичн
их платежів разо
щомісячною винагоро
внесківв у зворо
зворотному пор
порядку,
дою за Графіком внеск
дку, починаючи з останплатежу
щомісячною
нього періодичного пл
тежу з щ
ячн винагородою.
одержання Права на отримання
3.4 Після одержанн
три
я Автомобіля, Учасник має
право
одноразово
до АВТО ПРОСТО з проханво однораз
зов письмово звернутися
вер
хан
ням про пропорційне
сплачених Авансових внесків на
ційн розподілення
діле
усі наступні періодичні
платежі
разом із щомісячною винагородою,
дич
ичні
чні
ні пл
пла
лат
що залишаються до
Графіку внесків з метою пропорційо заверш
ззавершення
заве
завер
авер
ного зменшення розміру
наступних періодичних платежів разом із
озміру на
озміру
н
щомісячною винагородою,
наго
що підлягають до сплати до повного заавершення Графіку
ПРОСТО має право задовольнити
афік внесків. АВТО
ТО П
ти ччи
обґрунтовано
ано відхилити таке прохання
хан Учасника з поясненням
ям причини.
Стаття
татт 4. ФОНД ГРУПИ
4.1 Періодичні платежі
об’єднуються
Фінансовою
4
жі о
б’єдн
совою установою для
придбання Автомобілів
для
та для вип
ілів дл
ля Учасників у Постачальника
тачааль
конання зобов’язань
повернення
періодичних
кона
ань з п
о
чни платежів
атеж за достроково
розірваними
Договорами.
Використання
о ро
им
ми Д
ог
тан періодичних
чни платежів
для інших
ніж
забороняється.
ших цілей,
ей ні
іж зазначені вище, заб
4.2 У кожній
щонайменше,
жній групі щомісяця розподіляється,
зпо
ше, така
кількість Автомобілів,
яку можливо
цієї
томо
лив придбати за рахунок Фондуу ц
групи. Кошти Фонду
онд групи для купівлі автомобілів зменшуються на
розмір періодичних
платежів,
их п
теж що підлягають поверненню Учасникам, договори з якими
у разі наявності таких Учасників у
и розірвано,
р
ро
відповідному місяці.і. В разі,
азі, якщо у фонді групи не вистачає коштів
на придбання жодного
право на отримання автомобіля в
дно автомобіля,
омо
групі не надається
у фонді групи для викорисєтьс і кошти залишаються
лиш
рис
тання в наступному
розподілі товару.
Фонді
ступ
вар Сума залишків коштів у Фо
групи наа кінець
кожного місяця не повинна
перевищувати
кін
пов
и вартості
ва
одиниці
Автомобіля за Поточною ціною,
що діє в цьому міся
місяці.
иці А
ю, щ
Стаття 5. НАДАННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЯ.МАКСИМАЛЬСта
ВТОМ БІЛ
НИЙ СТРОК НАБУТТЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЯ
ТО
ОМО
М
зобов’язання заа
5.1 Учасник, який належним чином виконує
ує своїї зо
даним
через визначені
ним Договором, отримує Автомобіль чер
чені Договором
оро
ом
механізми
ізм надання Права на отримання
ня аавтомобіля.
5.2 Учасник
ник може одержати Право
о на отримання автомобіля,
ля, починаючи з першого
ршо Розподілу товару.
ова Максимальний строк набуття
бут
Права на отримання
ман Автомобіля
біля відповідає строку існування групи,
пи,
до якої включено Уча
Учасника
групи.
асника
сника гр

5.3 АВТО ПРОСТО зобов’язується провести перший
Розподіл
ши
ий Роз
зпод товару
у групі
в місяці, в якому підлягає сплаті перший періодич
періодичний
платіж
г
гру
еріоди
еріод
разом
Розподіли товаразом із щомісячною винагородою у групі. Наступні
упні
ні Роз
Ро
Розп
ру проводяться
щомісяця. АВТО ПРОСТО зобов’язується
ово
ов’я ується ввказувати
місце, дату
ату та час проведення Розподілу товару
ару в інформаційній
ційн частині рахунків,
Розподіл
товаків, яякі щомісяця надсилаютьсяя Учасникам.
Уч
л то
ру є відкритим
на ньому можуть
м заходом,
за
жуть бути присутні всі Учаснисни
ки. Розподіл товару
присутності нотаріуса.
ару відбувається у при
5.4 За результатами
Розподілуу то
товару складається прот
протокол,
и Р
то
око до
якого вносяться прізвища,
ища імена,
мен по батькові Отримувачів
иму аччів товару,
номери договорів про адміністрування,
номери груп
порядкові
ноініс
ініс
руп ттаа п
о
мери у групах Отримувачів
ачів Автомобіля.
вто
5.5 АВТО ПРОСТО зобо
зобов’язується
повідомити
Учасника
про наданся п
ти Уч
ча
ня Права на отримання
Автомобіля та повідомити строк та порядокк
има
оформлення доку
документів Отримувачем
Автомобіля для передачіі то
том Ав
вару (далі - Повідомлення
про надання Права
Пов
ава на отримання).
Стаття
АВТОМОБІЛЯ
Стаття 6.
6 МЕХАНІЗМИ НАДАННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ
ИМА
АВТ
6.1
Надання Права на отримання Автомобіля здійснюється
за меха61Н
Над
На
сню
юєт
нізмами:
Накопичення внесків та Пропозиції Авансових
внесків.
нізма
нізмам
нізма
сових вн
6.2 Право
механізм Накопичення
раво на отримання Автомобіля через мех
ако
внесків надається
з першого Розподілу
товару
ад
адається
зподілу то
овар Учаснику,
у, який має
найбільшу
внесків відповідно
більшу загальну ккількістьь сплачених внес
ідповідно до даних,
АВТО ПРОСТО банківськими установами,
их, повідомлених АВТ
становами, через
які
кі Учасники сплачують внески,
нески, станом
тан на 15-е (п’ятнадцяте)
ятнадцяте) число
місяця, в якому проводиться
проводи
ди ься Розподіл
о товару.
6.2.1 Для
кожного
врахоля визначення кількості
кі
внесків кожно
о Учасника врах
вуютьсяя періодичні платежі
щомісячною
винагородою,
атежі разом із щоміс
чною винагород
сплачені ним з початку
групи. Якщо двоє або біл
більпочаткуу функціонування
он
групи
ше Учасників матимуть
внесків у певній групі, АВТО
матимууть рівну кількість
лькі
внеск
ПРОСТО надасть Пра
Право
Автомобіля
о на отримання
нн Автом
біля Учаснику, номер
р
Договору якого є меншим.
ме им.
6.3
отримання
Автомобіля
3 Якщо піс
після надання Права
рава на отрим
ня А
втомобіля через
ез механізм Накопичення
внесків у певному місяці в Фо
Фонді групи буд
будуть кокоп
шти,, до
достатні для надання другого Права на отримання
Автомобіля,
рим
манняя Ав
таке
Авансових внесків.
тааке Право надається через механізм Пропозиціїї Авансо
Аванс
Авансов
Право
Пропозиції
АвансоПраво на отримання Автомобіля через механізм Пропоз
Пропози
ропо
вих внесків
найбільшу
нес надається Учаснику, який пропонує
ує н
йбіл шу кількість
Авансових
у групі, до якої включено До
Договір.
их внесків
в
6.3.1 Надання
Права на отримання Автомобіля
через механізм
Проня П
омо
м Пр
позиції Авансових
вих внесків здійснюється
ься з першого Розподілу товару
ару
за умови наявності
у Фонді групи.
ті коштів
ко
гру Пропозиція Авансових
со
ових внесків включає: вже сплачені
Авансові
пла
ансо внески (за наявності)
остті) та
та Авансові внески, які Учасникк п
пропонує
до
опон сплатити, і які підлягатимуть
дляягааттим
сплати у випадку одержання
Автомобіля.
ння
ня Права на отримання Ав
моб
6.3.2 Для участі в механізмі
Пропозиції
Авансових
ехан
Пр
анссовихх внесків, Учаснику необхідно надіслати
Пропозицію
АВТО
ПРОСТО
дісл
ози
ТО П
РО
ОС в закритому
конверті. На конверті
«Пропозиція
Авансових
вер має бути зазначено:
знач
ро
их
внесків», номери
номер у групі, дат
дата
ери Договору та групи, порядковий
оря
проведенняя Р
Розподілу товару, на який подано
ода дану пропозицію.
цію На
бланку Про
Пропозиції Учасник повинен продублювати
зазначені
люв
ені дані та
зазначити
кількість вже
зазначи кількість внесків, що пропонується, а ссаме: кіль
сплачених
Авансових внесків (за наявності) та Ава
Авансових
внесків,
сплаче
спла
нсо
що пропонуються
до сплати у випадку перемоги
Учаспр
п
и пропозиції
пр
роп
ника.
Пропозиція вважатиметься дійсною за умо
умови наявності
підника. Пр
аяв
пису Учасника,
якщо Учасник юридична особа,
асн
оба, - підпис завіряється
авір
печаткою (за наявності). Якщо пропозиція
Учасника перемагає,
ія У
гає він
зобов’язаний сплатити
запропонованіі та ще не сплачені Авансові
сп
нсов
внески, роз
розраховані
Поточної ціни Автомобіля, дійсної
ван відповідно до Пото
ої
на момент
мен
нтт проведення
п
ння відповідного
ого Розподілу товару, які будуть зараховані
ованіі в порядку, визначеному
зна ому п. 3.3 Статті 3 Розділу ІІ Договору.
6.3.3
Учасник має право под
подати Пропозицію Авансових внесків у
633 У
по
п
центральному
офісі АВТО
ПРОСТО
цеент
ц
ТО П
РОС до моменту закриття офісу в попередній
перед Розподілом
товару
п
под
овар робочий день, якщо останній
відбувається в м. Киє
Києві, і за 2 (два)
робочих дні, якщо він відбуватиа) ро
меться за межами
ами м. Києва. Також Учасник
часн має право подати чи відкликати свою
на Розподілі това
товару до моменту, коли
буде
ю пропозицію
п
и бу
оголошено
про його початок. Відкликання пр
пропозиції здійснюється
но п
нює
Учасником
АВТО ПРОСТО.
иком шляхом подання письмової заяви АВТ
ТО.
6.3.4
6 .4 Якщо два або більше Учасників подали однакові
днаков
накові Пропозиції
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Авансових внесків,
ескків,, АВТО
АВ
ВТО ПРОСТО зобов’язується надати Право
о на
отримання автомобіля
номер Договору якого є меншим.
омобіля
мобіля
мобіл
обіля Учаснику,
У
6.4 Якщо після надання
надання Права на отримання Автомобіля через механізм Пропозиції
озиц Авансових
сов внесків у певному місяці в Фонді групи
груп
будуть кошти,
більшої кількості Прав на отришти достатні дляя надання
н
о
мання Автомобіля,
такі Праваа надаються
через механізми
Авт
н
ми НакопиН
чення
та Пропозиції Авансових
внесків почергово.
ня внесків
в
нсо
ово.
Стаття 7. ВИБІР МАРКИ
АВТОМОБІЛЯ
Ст
И ТА МОДЕЛІ
МО
МОД
ОМО
7.1 Учасник, якому вже
Право на отри
отримання
вж надано
на
ман Автомобіля, має
право звернутися
надати будь-яку
исся з проханням
пр
ро
ь-якку марку та/або модель
Автомобіля, що відрізняється
від марки
Автомобіля,
ід
др
и та/або
т
о моделі
м
зазначеної
№1, із модельного
Позаз
ої в Додатку
До
Д
од
ного ряду, запропонованого
про
стачальником
для системи АВТОФОНД.
У цьому випадку
АВТО
ача
ТОФ
ви
ПРОСТО
СТО залишає за собою право
аво прийняти або відхилити
ити такий запит в залежності
від можливостей
леж
вост Постачальника.
7.2 Якщо обрана
ран Учасником
ком марка та/або модель Автомобіля коштує
ош
дорожче, ніж мод
модель Авт
Автомобіля, зазначена в Додатку №1, Учасник
ни
ик
зобов’язаний одноразовим
платежем сплатити різницю їх Поточних
нор
раз
них
их
цін у відповідному
місяці до моменту отримання Автомобіля. В пому міся
о-дальшому такий
кий Учасник
ник повинен сплачувати наступні періодичні
дич
платежі разом
азом із щомісячною
чно винагородою відповідно до Поточної
ото
ціни
вказаного
до Договору.
ни Автомобіля, вк
ого в Додатку №1 д
ру.
модель коштує дешевше,
7.3 Якщо обрана Учасником
Уча иком марка та/або мо
деш
Автомобіля,
Додатку №1 до Договор
Договору, різніж модель Автомоб
я, зазначена в Додатк
Автомобілів
зарахування в
ницю між цінами Ав
мобілів буде використано
використ о для зарахува
якості
щомісячною
у
ті періодичних платежів
латежів разом із щомі
ячною винагородою,
винагород
зворотному
порядку, починаючи з останньо
останнього
платежу
ротному поряд
ого
го
о періодичного пла
з щомісячною
винагородою.
подальшому
повинен
омісячною вина
ородою. В подальш
омуу такий Учасник пови
наступні
періодичні платежі
сплачувати наступ
ні періоди
теж разом із щомісячною вивідповідно
Поточної ціни
нагородою відпові
но до Пот
цін Автомобіля, вказаного в ДоДоговору.
Автомодатку №1 до Дого
ору. Якщо зарахування
раху ня різниці між цінами
а Авто
модостатнім
оплати
білів буде дост
м для оп
ати всіх періодичних платежів разом ізз
щомісячною
Учасника, і залишиться грошове сал
сальдо
і
ою винагородою
ю Уч
на його користь,
зобов’язується повернути Учаснику
сть АВТО ПРОСТО
ПРО
сник
таке сальдо протягом
отя
тягом
ягом
гом 30
3 (тридцяти) банківських днів від дати наданання ним письмової
вої
оїї заяв
заяви
зая
яв із зазначенням банківських реквізитів для
перерахуванняя ввідповід
відповідної
дпов
по дн суми.
Стаття 8. ПР
ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ
АВТОМОБІЛЯ УЧАСНИКОМ.
ИМА
КОМ НАДАННЯ
ГАРАНТІЙ ВИКОНАННЯ ЗОБ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ
ОТРИМУЯ ГА
ОМ О
ВАЧЕМ
ЧЕМ ТОВАРУ
надіслати
Постачальнику
Замов8.1 АВТО ПРОСТО зобов’язується
в яззує
діс
ача
лення на передачу Авт
Автомобіля
Учаснику
оплату за
томо
об
об
ику та здійснити
здій
Автомобіль Постачальнику
чальн
ник протягом 5 (п’яти)
п’яяти) робочих днів після
того, як:
а) Учасник,
отримання
Автомобіля здійк, яякий
кий
й одержав Право наа от
ня А
снить відповідні
Договору,
сн
ідп від платежі згідно з умовами
у
вор пов’язані з
видачею
Автомобіля,
ида
б) АВТО
оформТО ПРОСТО отримає від Учасника належним чином
ом о
лені документи
та Гарантії
куме
нтії згідно з вимогами цієї Статті,
в) АВТО ПРОСТО
оформлення документів на отриОСТ затвердить
атве
три
мання Автомобіля
надання Замовлення Постачальнику
біл
ля шляхом
ш
ику
куу
на передачу Автомобіля
Отримувачу товару.
вто
омо
Відповідно до
договоруу із Постачальником, останній не пізнішее ні
ніж
о до
протягом 30 (тридцяти) кале
календарних днів з дня отримання За
Замовлення повинен
передати Автомобіль
Учаснику, який одержав
пови
омо
жав Право
на отримання
автомобіля.
три
8.2
автомобіля, має
.2 Учасник, якому надано Право на отримання авт
право одержати Автомобіль у власність,
чином
п
ть, якщо він належним
н
виконує свої зобов’язання за Договором та попередньо
виконав наопе
ступні вимоги:
8.2.1 У строк, встановлений АВТО ПРОСТО
про наданТО в Повідомленні
ідо
над
да
наступні
ня Права на отримання автомобіля, сплатив
спл
упні платежі
жі та
та виви
ви
конав
нав наступні дії:
8.2.1.1 Учасник,
якому Право на отримання
Автомобіля було надано
Уч
о
за механізмом
внесків, повинен сплатити
змо Пропозиції Авансових
Аван
тити внески, запропоновані
до сплати,
днів з
оно
пла протягом 5 (п’яти) банківських дні
моменту одержання
від АВТО ПРОСТО про надання
жаання
ння
ня Повідомлення
Пов
По
П
ння

Права
Прав на отримання Автомобіля.
8.2.1.2
Сплатив Винагороду АВТО ПРОСТО заа послуги,
пов’язані з
8
посл
пос
послу
сл
передачею
Автомобіля Учаснику, яка є незмінним
встапер
мін
інним
нним
ним відсотком,
в
новленим
у Додатку №1 до Договору, від Пот
Поточної Ціни
вле
іни Автомобіля,
дійсної
ої в місяці надання Права отримання
ння Автомобіля.
8.2.1.3 Сплатив
різницю Поточної ціни
пла
іни марки та/або моделіі автомоав
білів у випадку,
дку, якщо Учасник обрав
рав дорожчу за визначену
ну в Договоого
рі марку та/або
Автомобіля.
о модель
м
обіл
8.2.1.4 ГАРАНТІЇ. Гара
Гарантії, які надаються Отримувачем
Автомобіля,
уваачем А
повинні забезпечити
належне
виконання зобов’язань
и на
але
бовв’яззаан таким Отримувачем за Договором
ом для придбання Автомобілів
омо
обілівв всіма Учасниками у відповідній групі.
Право на отримання
руп Учасник,
сни який одержав
д рж в П
Автомобіля, зобов’язаний
надати
АВТО
бов
дати визначені
чен А
В ПРОСТО засоби забезпечення сво
своїх зобов’язань щодо повної оплати платежів, передере
бачених Договором
(далі - «Гарантії»).
Дого
ї»). Ці гарантії повинні забезпечибезп
ти зобов’язання
по сплаті Учасником системи
усіх несплачених
за
ов’я
си
лач
Договором
періодичних платежів та щомісячної
винагороди.
ово
міся
оро Такими
Гарантіями
мають бути:
Гаара
• договір застави Автомобіля,
• договір поруки, укладений АВТО ПРОСТО
(-ями),
О з поручителем
руч
платоспроможність
яких підтверджена до
документально,
плат
ьно
• іншіі гарантії, п
передбачені
законодавством.
ені чинним зако
ак
ством.
У разі, якщо надані Учасником
відповідатимуть
сником Гарантії не ві
овідатимуть вимогам
АВТО ПРОСТО щодо принципу
Товариринципу забезпеченості,
заб
забезпеченос , наявності у Товари
р
ства прав і реальних гарантій
своїхх інтересів та інтере
ресів
арантій дл
для захисту сво
ів
решти
групи,
збитків
неповернення
ти учасників гру
г упи, в недопущенні зб
тків від неповерн
Отримувачем
неплатоспроимувачем Автомобіля
Ав
обіля заборгованості через
ч рез його неплат
можність
зобов’язань
жність та/або будуть
б дуть недостатніми для ззабезпечення
безпечення зобов
за Договором, та/або
якщо Отримувач
таа/аабо у випадку,
па
О римувач Автомобіля
Автомобіл нее
надасть усі або ччастину
не
документи, як
які
стину Гарантій
нтій та/або н
е підпише документи
забезпечують виконання
ви онання зобов’язання за
з Договором, АВТО ПРОСТО
ПРОС
ОС
має право анулювати
цьому
анул
и Право на отримання
отриман
ан Автомобіля, надане цьом
Отримувачу
Автомобіля.
Отримувач
мув
8.2.1.5
свідчить про стан розра2.1. Підписав Додатковий договір, що сві
хунків
хун за Договором, в якому Сторони відображають
бр
бражают
ражаю
ажаю
ажа
ют взаємні розрахунки
за Договором про адміністрування станом
р
таном
тааном
м на
н дату надання
Права
Пра на отримання Автомобіля, та вказують
ють
ть розмір
розм
розмір загальної заборгованості
(у разі наявності), що має бут
бути сплачена
ргов
ена Учасником
протягом
гом строку дії Договору.
8.2.1.6 Сплатив
та/або інші витрати, необхідні
лат усі податки/мита та/а
хідн для
реєстрації Автомобіля
та оформлення
вто
лен Гарантій.
8.2.1.7 Після одержання
Права
надав коерж
ава на отримання Автомобіля
обіля н
опію договору страхування
обраного Автомобіля,
ува я КАСКО
КА
моб
біля, що
що покриває
ризики, передбачені в п.
про
п 10.1 Розділу ІІ Договору
вор
ру з квитанцією
кв
сплату річного страхового
ахового платежу та призначення
знаачеен
нн вигодонабувачем АВТО ПРОСТО
О в межах суми,
сум розмір
р якої не
не перевищує розміруу
заборгованості
за Дого
Договором ад
адміністрування
на момент
ті Учасника
У
міні
ін
ент
настання страхового
випадку в по
порядку та строки, передбачені
стра
дбач
ст. 10 Розділу
озді ІІ Договору.
8.3 Учасник
зобов’язаний укласти нотаріально
посвідчений
догоУчас
тарі
дче
вір
застави Автомобіля із Товариством нее п
пізніше, ніж протягом 1
р за
(одного)
робочого дня з дня отримання свідоцтва
про реєстрацію
((од
(о
од
доцтва п
транспортного
засобу з метою забезпечення своїх
ттра
тр
сввої зобов’язань за
сво
Договором.
Дог
До
Д
8.4 Учасник
та його гаранти або поручителі
повинні
доУча
учит
ні надати
н
кументи,
та доходи,
ти, які
я підтверджують їх місце проживання
про
оди та документи, що свідчать про їх платоспроможність
відповідати
ато
дат за
зобов’язаннями
в яз ями Учасника по Договору.
гов
8.5
Автомобіля
оформлення Гарантій може здійсню8 5 Реєстрація
Реєє
Авт
та о
юватися,
представником АВТО ПРОСТО від
вати
ися за розсудом
м АВТО
А О ПРОСТО,
ПР
імені
ім
ме Учасника на підставі
ста
тав
ав нотаріально посвідченої довіреності.
8.6 АВТО ПРОСТО повідомляє
пов омля Учасника про передачу йому Автомобіля, і Учасник
ик зобов’язаний
з
ний отримати Автомобіль протягом 15
5
(п’ятнадцяти)) календарних
днів
ка
нів із дня повідомлення його АВТО
АВТ
ПРОСТО. У випадку
неотримання Учасником
Автомобіля протягом
ви
Уч
ротя
вказаного
дня,
ого строку, починаючи з 16-го
о (шістнадцятого)
(ш
я, Учасник
У
повинен
Автомобіля.
нен сплачувати всі витрати по зберіганню
ріга
біля
8.77 Учасник
зобов’язується здійснювати вибір
Автомобіля
У
бір Автом
А
обіл після озна-
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йомлення з його технічними,
ехн
нічним
ми, споживчими та якісними характеристиками, гарантійним строком
троком
троко
роком та іншими умовами, контроль над якими
здійснюється Постачальником,
як продавцем, і не покладається на
ачальник
чальн
альн
АВТО ПРОСТО.
8.8 Якщо Учасник,
сни який одержав
жав Право на отримання Автомобіля,
біля
не виконаєє ви
вимоги п. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 та 8.6 цієї Статті протягом
отя
35 (тридцяти
дця п’яти) календарних днів з дати надання йому
ому Права
на отримання
Автомобіля, АВ
АВТО
трим
ТО ПРОСТО
ТО може анулювати
ати останнє.
При
наступному наданні П
Права
Учасник
ри н
равваа на отримання
ман Автомобіля
моб
зобов’язаний виконати
вимоги
повному обсязі.
зоб
и ви
имогги цієї Статті повторно
вто о у п
Стаття 9. ЗАМІНА
ВНАСЛІДОК
ПРИПИНЕННЯ ВИ
ВИПУСКУ
Ста
А ВН
АС
СЛ
СЛ
УСК АБО ПРИПИНЕННЯ
МАРКИ
ЗАЗНАЧЕНИХ
ЕННЯ ПРОДАЖУ
АЖУ
ЖУ М
МА
АР ТА/АБО МОДЕЛІ АВТОМОБІЛЯ,
АВТ
Я, З
У ДОГОВОРІ
ГОВ
9.1 Якщо
строку дії Договору
Постачальник припинить
о протягом
пр
гов
рип
імпортувати
марку та/або модель
и або
аб виробляти, або
бо продавати
п
моде
Автомобіля, зазначеного
в Додатку
№1 до Договору, АВТО ПРОСТО
азна
Дода
СТО
зобов’язується здійснити
заміну
дійс
зам на іншу марку та/або модель Автомобіля. Поточна цінаа нової
но
ової марки та/або моделі Автомобіля буде застосовуватися для розрахунку
складових періодичних платежів та
розр
рах
Винагороди Товариства
рист для всіх учасників групи і така нова марка
та/або модель буде
буд передаватися
ати Учасникам, які не отримали попепередню модель/марку.
Якщо Поточна
ціна нової
/
то
нов марки та/або
а/або моделі
мод
де
Автомобіля
відому Поточомобіля є щонайбільше
щонайбіль на 10% вищою за останню
ост
Пото
ну ціну Автомобіля, нова Поточна
оточна ціна буде
у дійсною
дійсн для розрахунку
розрахун
періодичних
еріодичних платежів та Винагороди
инагороди Товариства,
Товариства які
кі мають сплачусплач
вати
ват
ати всі Учасники групи.
групи
9.2 Якщо
ціна нової
моделі
9
о Поточна цін
ової марки та/або мод
дел
елі
л Автомобіля більш
лі
Поточну
заніж на 10%
0% перевищує останню
станню відому Поточ
чнуу ціну Автомобіля, за
№11 до Договору, застосовуються
значеного
на
в Додатку №
стосовуються наступні механізми:
ханізми
одержали Авт
Автомобіль:
Для Учасників, які ще не одержа
біль:
9.2.1
сплачуватимуть
кожен наступний
.2.1 Учасники
ки сп
уватимуть кож
аступний періодичний платіж разом із щомісячною
винагородою
у розмірі у відсотках, який
щом
наг
кий
збільшиться на різницю
Ціні зазначених марок та/або моделей Авізниц в Цін
томобіля, поділену наа загал
загальну кількість несплачених періодичних
заг
за
платежів разом із щомісяч
щомісячною
винагородою відповідно до Графіка
щоміся
оміся
внесків Учасника;
9.2.1.1 Поточнаа ц
ціна для розрахунку
періодичних платежів разом
раху
м із
щомісячною
винагородою буде проп
пропорційно змінюватися відповідно
ю ви
овід
до зміни По
Поточної ціни нової марки та/
та/або моделі Автомобіля.
ля.
Для Уча
Учасників, які вже одержали
али Автомобіль:
моб
9.2.2
кожного
платежу
2.2 Розмір у відсотках кож
жно
ого
го наступного
ого періодичного
дич
разом із щомісячною вин
винагородою
Учасника не ззмін
змінюватиметься;
ра
аго
ор
ро
9.2.2.1 Поточна цінаа дл
дляя розрахунку
періодичних
платежів разом із
9
ро
чних пл
щомісячною винагородою
щом
наггород
до буде пропорційно
но ззмінюватися
ати відповідно
до зміни
ціни
моделі Автомобіля.
мін Поточної
чно
ої ц
ін
ни нової марки та/або
бо м
моб
9.3 З метою
ето виконання передбачених
их цією Статтею механізмів
нізм різниця в Цініі Ав
Автомобілів розраховується
одноразово у процентному
вуєт
нтн
відношенні, вихо
виходячи з Поточної
Доної ціни Автомобіля, вказаного в До
датку №1 до Договору,
що діял
діяла на момент проведення останнього
гов
го
Розподілу товару, на яякому
му надавалося Право на отримання такого
Автомобіля, і з Поточної
ціни нової марки та/або моделі, що діє в наноїї ц
ступному за вказаним
товару місяці.
ним Розподілом
озп
9.4 Зміна або припинення
випуску
та/або продажу та/або імпортуприп
ипу
тування базової
моделі
Автомобіля (модифікації),
ої комплектності
к
мод
ї), заз
значеної у Додатку
№1, не є підставою
До
таво для застосування положень
оло
цієї Статті.
періодичнихх платежів
атт В цьому випадку для розрахунку
зра
п
разом
будее застосовано
ом із
і щомісячною винагородою за Договором
Дого
за
Поточну ціну Моделі (модифікації) Автомобіля,
Пото
біля вказаного
зано у Додатку
№1, яка буде найдешевшою, найширшого вжитку
чис№
итку з найменшим
н
лом споживчих властивостей та буде визначена
комплекл
енаа базовою
ба
тністю моделі Автомобіля у певний період строку
тніс
стро діїії Договору.
До
Стаття 10.
10 СТРАХУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ
10.1 Сторони
який отримує Автомобіль,
они дійшли згоди, що Учасник,
час
омо
зобов’язаний
його
й застрахувати
за
го у страховій компанії з доведеною
ено
платоспроможністю
ніст на умовах,
овах погоджених у письмовій формі з
АВТО ПРОСТО, від ризиків
а саме: Будь-яке незаконне заризикі
зик в КАСКО,
К

володіння
дінн ТЗ («Незаконне заволодіння»), Дорожньо-транспортна
рож
жньо-ттра
пригода,
пр
риго в т.ч. викид каменів, чи інших твердих фракцій
фракц
фракці
ракці з-під коліс
транспорту
(«ДТП»), Протиправні дії третіх осіб («Протиправні
дії третранс
«Протипр
Проти
Протип
роти
тіх осіб»),
іб» Стихійне лихо: повінь, буря, ураган, смерч,
смерч шторм,
штор злива,
град, обвал,
удар блискавки,
вал лавина, зсув, вихід ґрунтових вод,
од, сель,
с
лис
осідання ґрунту,
рунт землетрус, тощо («Стихійне
ійн лихо»), Пожежа,, вибух
ви
або самозаймання
ман («Пожежа»), Самовільне
віль падіння дерев, каміння
іння
або інших предметів,
тощо («Інші випадки»).
етів напад тварин,, тощ
).
10.1.1 Учасник, який
отримує Автомобіль,
зобов’язаний
й от
Авт
ий зздійснити
дій
йс
страхування цивільно-правової
пра вої відповідальності власників
лас иків наземних транспортних засобів,, а ттакож інших ризиків,
страхування
яких
в ст
рааху
відповідно до законодавства
для ввласників
транавс а є обов’язковим
м дл
д
л
спортних засобів та/або
та/або
/аб предметів
етів застави,
и, тта/
/аб які передбачені
обов’язковим страхуванням
рухомого
аху
ого майна.
10.1.2 Учасникк зо
зобов’язаний надати АВТО
ВТО ПРОСТО укладений договір
овір
страхуванняя зі строком дії щонайменше 1 (од
(один) рік (з подальшим
им щорічним переукладенням
договору страхування
ере
ня нна весь період
од строку
Договору
про адміністрування), квитанцію про
сплату страдії Д
гов
ро пповну спл
Обов’язковою
хового платежу, передбачену договором страхування.
ховог
хово
ання. О
АВТО
умовою договору страхування КАСКО є зазначенняя АВ
умов
умово
ВТО ПРОСТО Вигодонабувачем
в межах суми, розмір якої не перевищує
годон
наб
ерев
є ррозміру загальної заб
заборгованості за Договором на момент
страхового
ент настання стра
випадку.
протягом
2 (двох) робочих
ку. Ненадання
ен
п
чих днів з дня вимоги
ги АВТО
А
ПРОСТО
договорівв страхування (або за
засвідчених
ОСТО оригіналів дого
дчених страховою
ов
компанією
ризиківв КАСКО, цивільно-прав
цивільно-правової
омпанією копій) від ризи
ив
ої відповідальностіі власників наземних ттранспортних
(ЦПВВНТЗ)
анспортних
них засобів (ЦП
ВВНТЗ) Учасником,
системою
Автомобіль,
який одержав за систе
емою АВТОФОНД Автомоб
ль, дає право АВТО
ПРОСТО
дострокового
Учасником
О вимагати дос
окового виконання Учас
иком зобов’язань та
сплати загальної заб
заборгованості
платегованості за Договором одноразовим пла
вказаний
АВТО ПРОСТО. Ненадан
Ненадання
жем в термін, вказани
й у письмовій
ов вимозі АВТ
рік
договорів страхуванняя КАСКО та ЦПВВНТЗ
ЦПВ
на ннаступний
ступний страховий рі
(період) Учасником протягом
пр тягом 5 (п’яти)) робочих днів
нів від дати закінченняя
попередніх договорів
строку дії попередн
оговорів страхування дає
ає право АВТО ПРОСТО
вимагати
у повному
имагати сплати
сп
му обсязі загальної
загал ної заборгованості
заборгованості за Договором одноразовим
платежем та вчинити іншіі дії відповідноо до процедно
дури,, ви
викладеної в п. 13.5, 13.6, 13.11, 13.12 Статті 13 Р
Розділу
Розділ
лу ІІ Договору.
10.1.3
10
0.1.
.1 У випадку настання страхового випадку за
а договор
д
догов
догово
договором страхування
ва
ння (КАСКО) Автомобіля - предмета застави, переданого
передано
ереда
редан
но в забезпечення
зобов’язань за цим Договором,
як
ня виконання
в
оро АВТО
АВ О ПРОСТО
ПР
Вигодонабувач
абув за договором страхування має переважне право
пра задоволення своїх
свої вимог із сум страхового
о відшкодування.
від
10.2 Шляхом підписання
ідпи
цього пункту
кту Учасник уповноважує
у АВТО
ТО
ПРОСТО на укладення
страхуванняя автомобіення від його імені
ні договору
д
авто
ля, належного Учаснику,
ику, від ризиків
зикі КАСКО в обраній учасником
асником страховій компанії, погодженої
ної з АВТО
АВТ ПРОСТО. Розмір страхового
трах воог платежу зазначається в договорі
та/або страховому
полісі
ворі
рі страхування
р
с
ст хов
(сертифікаті), що надсилається
системи
компаила ся Учаснику
У
тем
ми страховою
тр
ра
нією. Договір страхування
уван Автомобіля
обіл укладається
аєттьссяя на
н строк, який починається з моменту
Учасником
та припиняент отримання Автомобіля
втом
У а
я
ється після повного
вно виконання Учасником
ком зобов’язань за Договором
ром
адміністрування.
ванн Учасник погоджується, що Вигодонабувачем за Договором страхування
Автомобіля, призначається
стр
єть АВТО ПРОСТО,
ОСТ що
отримує
якої
р мує страхове відшкодування в межах суми,
и, розмір
р
яко не перестравищує
вищ
вищу
ує розміру загальної заборгованості за Договором.
ором. Сплата
С
платежів зі страхування Автомобіля є зобов’язанням
хови п
хових
язан
анн Учасника.
Я, ______________________________________________________________________________(ПІБ),
__
__
___
на виконання
10 Розділу ІІ Договору
та уповноважую
ня Статті
С
ру доручаю
д
важ
ТОВ «АВТО ПРОСТО»
СТО на укладення від мого імені договору страхування
ння
автомобіля
на вказаних вище умовах.
об ля КАСКО
К
О та страхування ЦПВВНТЗ
ЦПВВ
________________________________________________
Підпис Учасника

Стаття 11. ПЕРЕДАЧА
ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ
ЕРЕД
В ЗА ДОГОВОРОМ
11.1 Учасник,
сни який не отримав Автомобіль, має право передати
дат свої
праваа та обов’язки за Договором іншій особі. Учасник,
Учасник що передає
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права та обов’язки
в’яззки за Договором,
До
та особа, що їх приймає (Правоаво
наступник), мають
повідомити про це АВТО ПРОСТО, заповнивши
ють
ть пов
пові
по
и
та підписавши бланк-п
бланк-повідомлення
за формою, визначеною АВТО
бланкланк
ТО
ПРОСТО.
11.1.1 У випадку
групи, який не отримав Автомобіль
пад заміни Учасника
асн
омо
та вибув,
АВТО ПРОСТО зобов’язане пов
повернути
ув, новим Учасником, АВ
Учаснику,
сни що вибув із групи, суму
уму внесених періодичних
них платежів,
сплачених
таким Учасником,
нового Учасника
пла
иком, до того,
ого, як включити нов
в групу.
11.1.2 Правонаступник
укласти
Договір про адмініпник ззобов’язаний
о
ласти Д
стрування з АВТО
ПРОСТО
платежі та ВиВТО П
РО
ОС та сплатити всі періодичні
пер
еріо
нагороду Товариства,
вар
ри тв здійснені Учасником,
ком який
ий ввибув.
11.1.3 Після
підписання
документів про передачу пра
прав та обов’язків
11.
ля п
дпи
дп
за Договором
та їх реєстрації та затвердження
АВТО ПРОСТО,
ПравоДог
атв
ПРО
наступник
правами та несе всі зобов’язання,
що
пни користується всіма пра
в’яз
належали
Учаснику, який їх пер
передає.
ли У
11.2 Якщо заа Д
Договором
вже було надано Право на отримання
Авм вж
ня А
томобіля, і Учасник,
сни який
яки є власником Автомобіля бажає здійснити
ити
ти
и
відчуження Автомобіля
на користь третьої особи, такий Учасник
мо
мобі
об
икк
зобов’язаний письмово
ись ово звернутися до АВТО ПРОСТО з проханням
ям
м
здійснити передачу
прав
еред
ав та обов’язків за Договором, підписавши
авш
бланк-повідомлення
за ф
формою,
визначеною АВТО ПРОСТО.
повідомл
ідо
орм
р
11.2.1
Правонаступник повинен надати всі н
необхідні
перед1.2.1 Правонаступн
ні Гарантії, п
довести
бачені Договором. В разі,
зі, якщо Правонаступник
Правонаступ
не зможе до
платоспроможність,
згоду на
свою платоспромож
сть, АВТО ПРОСТО
ОС має право
во не дати зго
обов’язків
передапередачу прав та об
’язків за Договором, за яким
ким вже було пе
но Автомобіль.
втомобіль.
11.2.2
Правонаступник
.2 Правонасту
ик приймає на себе зоб
ззобов’язання
бов’язання сплатити позбори,, що підлягають ссплаті
такої педатки/мита та збор
платі для проведення тако
е
перереєстрації
редачі та для пере
еєстрації Автомобіля
обіл у відповідних органах.
підписання
документів
обов’язків
11.2.3 Після підпи
ання доку
нтів про
о передачу прав та обов’яз
ків
реєстраціїї в А
АВТО ПРОСТО, укладення Догов
Договору
за Договором тта їхх реєстра
ру
адміністрування,
Правонаступник
правами
про адмініс
іст
ня Право
она
к користується всіма пра
права
та несе всі зобов’язання,
що належали Учаснику, який їх передає.
обо
я, щ
дає.
11.3 АВТО ПРОСТО
СТ
СТО
ТО
О ма
м
має
ає право включати до групи нових Учасників
ків
замість тих, договори
говори
овори
овори
и з якими розірвано з урахуванням положень,,
викладених в цій
Статті,
й Стат
Ста
Статт
ті, але не має права збільшити кількість Учасасників у групі.і.
Статтяя 12
12. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.
ОРУ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
12.11 У
Учасник, який ще не отримав
Автомобіль, має пр
право розірваав А
бажанням,
про
що зобов‘язаний
ти Договір за власним баж
жан
ро щ
зан повідомити
АВТО ПРОСТО у письмовій
формі. У строк,
чинним
ьмо
ов й ф
тро встановлений
ста
законодавством, АВТ
АВТО П
ПРОСТО
розглядаєє за
заяву
РО
аяв учасника та надає
письмову відповідь,
розірвання договору та
відь в яякій повідомляє про
ро р
розі
про наслідки
його
розірвання.
Поверненню
тільки періоий
йог
ор
о
енн підлягають
яга
дичні платежі,
за Договором,
дич
теж
жі ссплачені
пл
ом, з урахуванням
ням положень, викладених
Статті.
аде
в цій
йС
12.1.1 Сума
Сум періодичних платежів,
теж що підлягає поверненню,
нню розраховуєтьсяя від
відповідно до Пото
Поточної ціни автомобіля, дійсної в м
місяці
сплати таким
останнього щомісячного періодичного
плам Учасником
Уч
м ос
о пл
тежу разом із щом
щомісячною
ячн винагородою, за вирахуванням Відступуп
пного за відмову від
Договору у розмірі 2 (двох) періодичних платежів,
дД
До
жів,
вв,
розрахованих відп
відповідно
ідн до Поточної ціни автомобіля, дійсної в мімісяці сплати так
таким Учасником
ник останнього щомісячного періодичного
чно
платежу раз
разом із щомісячною
ною винагородою.
12.1.2 Максимальний
строк повернення
періодичних платежів
Ма
вер
теж згідно
з п.. 12
12.1.1 не може перевищувати од
одного року з дня отримання
АВТО
три
ПРОСТО заяви про дострокове розірвання
Для здійснення
ПРО
рван Договору.
у. Д
повернення періодичних платежів Учасник
сни повинен
инен надіслати письмову заяву із зазначенням власних банківських
ківсськи реквізитів, згідно
яких повинні бути перераховані грошові кошти.
оштти.
настає раніше,
один
112.1.3 У разі, коли дата закриття групи нас
ніш ніж черезз од
ин
н
рік з дати отримання заяви учасника
ика про дострокове
око розірвання
зірванн
Договору
періодичних
гово максимальний строк повернення
пов
чни платежів
згідно з п.12.1.1
не може перевищувати
двох місяців з дати
п
вищ
ти закриття
з
групи.
12.1.4 Якщо Уча
Учасник системи
стем виявить бажання односторонньо відм
відмовитись від Договору
вору
воору
ру ппр
про
ро адміністрування протягом 14 (чотирнадцяти)
ти)

календарних
днів з дати підписання Договору,
кале
воруу, Договір
Дог
Д гові вважається
розірваним,
і учасник звільняється від будь-яких
зобов’язань за ним.
р
ких
их зо
зоб
зобо
Такому
Учаснику повертається вся сума коштів,
сплачена за ДогоТа
штів,
тів,
в, ссп
спл
вором
(чотирнадцяти)
оро про адміністрування. Протягом зазначених
ачених 114
4 (ч
днів Учасник
зобов’язаний письмово повідомити
про одно
односторонню
Уча
відо
відмовуу від Договору шляхом подання зая
заяви в центральний
офіс АВТО
й оф
ПРОСТО заа ад
адресою: Столичне шосе,
90, 4-й поверх, Київ, 03045.
е, 9
45. У зазначеній заяві
має бути чітко повідомлено
про рішення Уч
Учасника
щодо
ві ма
відо
асн
щод
односторонньої відмови
від Дого
Договору, викладено прохання
відм
охаання ппро поверрнення сплачених коштів,
ошт та пповідомлено власні банківські
банківвсськ реквізити,
згідно з якими АВТО ПРОСТО
Разом із
РО
ОСТ має повернути сплачені
лач ні ккошти.
о
заявою про односторонню
зобов’язаний
ронню ввідмову від Договору
о Учасник
ору
час
надати копію підписаного
Договору та копію
довідки
про присвоєння
писа
Дого
опію
ію д
ові
ідентифікаційного
здійснює
повернення коштів
ого номеру. АВТО
О ПРОСТО
П
зд йсс
штів
протягом 30
(тридцяти) календарних
заяви
0 (т
арни днів з дати отримання зая
учасника та повідомлення банківських
их рреквізитів Учасника.
12.1.5 Якщо
9.2 Статті 9 Розділу
Як різниця в ціні зазначених у п. 9
зділ ІІ Договору
та/або моделей Автомобіля перевищує
20%,
Учасник, який
ру марок
м
еви
%, У
ще
розірвати Договір.
щ не одержав Автомобіль, має право достроково
оков роз
Повернення
сплачених таким Учасником періодичних
П
По
иччни платежів відбуичн
ватиметься
в порядку, строки та у розмірі, який
відповаат
ий ррозраховується
рахо
відно
Договору, але без вирахуно до
д положень Статті 12 п. 12.1 Розділу ІІ Д
ванняя Від
Відступного
Договору.
Відступно за відмову від Договору
ру.
12.2 Учасник, який отримав
мав Автомобіль, мож
може достроково розірвати
о
зобов’язань
Договір лише за умови
умо повного виконання
ик
зоб
в’язань за Договором.
бажанняя достроково
розірвати
Учасник
12.2.1 Про
о бажан
ро
розірв
ти Договір Учасн
ик
зобов‘язаний
письмовій
ов‘язаний повідомити
повід
дом
мити АВТО ПРОСТО у пи
ьмовій формі.
12.2.2
встановлений
законодавством,
ПРОСТО
2.2 У строк, вс
овлений чинним закон
давством, АВТО П
розглядає
письмову
зглядає заяву уучасника
асника та надає письм
ву відповідь, в якій повізагальної
домляє розмір заг
гаальної заборгованості
бор
((періодичні
еріодичні платежі та щоо
винагорода)
розрахованої
Помісячна винагоро
а) за Договором,
ор
розра
ованої за останньою По
сплаті, та строк, протягом як
якого
точною відомою ціною,
ною, що підлягає спла
заборгованість має бути сплачена. Якщ
Якщо
прострочення
заборгованіст
кщ Учасник мав простроченн
виконання
Договором, він
повідомляється
про розмір
виконан
нан зобов’язань заа Догово
ін п
ся п
неустойки
(штраф, пеня) та про строк сплати
уст
ати зазначеної
ено неустойки.
разі, якщо у встановлений АВТО ПРОСТО строк
загальна
заборгоУр
трок
тр
рок
ок за
ззаг
аг
ваність Учасником не сплачена, Договір не припиняється.
рипиняє
ипиня
ипиняє
я
12.2.3
у
2.2 У разі, якщо Учасником частково сплачена
лаччена
ена ззаборгованість
заб
строк,
у письмовому повідомленні
АВТО ПР
ПРОСТО, а Поок, встановлений
в
омл
точна ціна змінилася, Учасник для припинення
Договоруу ма
має сплаипи
тити решту
до Поточної ціни
товару
ту ззаборгованості у відповідності
овід
и то
на момент сплати
пла решти заборгованості.
ова
12.2.4 Після виконання
Учасником
усіх зобов’язань за Д
Договором,
кон
сни
о
м,
АВТО ПРОСТО надсилає
про
дсил на адресу Учасника актт п
ро виконання
зобов’язань за Договором
вор
оро
р про адміністрування,
няя яякий
ий підлягає підписанню Учасником.
Стаття 13. НЕВИКОНАННЯ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ДОГОВОРОМ
ИКО
ОВ’Я
ЗА Д
ДО
ОГ
13.1 Сторони
наслідки невиконання зобов’язань
ни домовляються, що насл
в’яз
за Договором
Договору, а, у випадках,
вор регулюються умовами До
ках, не передбачених
ними, відповідними нормами
аче
ами чинного законодавства.
кон
Фінансова
установа несе повну майновуу ввідповідальність
перед
нан
аль
Учасником за невиконання зобов’язань по договору
Уч
У
оговору про адмініструввання, наслідком чого стало невиконання усімаа аабо
ва
аб окремими учасниками
групи обов’язків по сплаті періодичних
які мають
ни
ик
них платежів,
ате
надходити
у фонд групи.
дход
13.2 Якщо
кщо АВТО ПРОСТО не проводить
ить перший Розподіл
л ттовару у
групі щонайпізніше
у місяці, наступному
настав
айп
пно за місяцем, в якомуу на
термін
першого періодичного
мін ссплати
ти п
чно платежу разом із щомісячною
чно
винагородою
в дан
даній групі, Учасник
инаго
ор
асн не сплачує щомісячну винагороропротягом
наступних
місяців.
ду пр
рот
ро
пни двох
ох м
13.3
не одержав Права на отримання Автомобі13
3 3 Якщо Учасник, який
кий
ий
йн
ля, не сплатить у встановлений
термін один або більше періодичний
тан вле
платіж разом із щом
щомісячною
ю ввинагородою, то такий Учасник не допускається до уча
участі в Розподілі
ілі ттовару, доки він не сплатить заборбор
гованість.
13.4 Якщо
який не отримав Авт
Автомобіль, не сплатить
що Учасник,
У
ить 3 (три)
або більше
платежів
разом
біль послідовних або вибіркових періодичних
пер
ате
із щомісячною
винагородою, АВТО ПРОСТО
розірвати Дощо
О має
має право
раво р
говір в односторонньому порядку. Повернення
сплачених
Періодичго
няя сплач
спла
спл
ач
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них платежів таким
им Учасн
У
Учасникам
ник відбувається в порядку, строки та у
розмірі, який розраховується
відповідно до положень п. 12.1.1, 12.1.2
ховуєть
ховуєтьс
овуєт
овуєть
Статті 12 Розділу ІІ Договору
Договору.
Д
огово
говор
13.5 Якщо Учасник,
отримав Автомобіль, не сплатить 2 (два)
ник, який отри
а)
або більше послідовних
або вибіркових
періодичних платежів разом
ослі
ибір
азом
із щомісячною
АВТО ПРОСТО має право вимагати
ною винагородою, то АВТ
маг
дострокового
заборгоково виконання зобов’язання
ння по сплаті загальноїї за
ваності
платіжної
ПРОСТО має
сті за Договором згідно
о пл
ої ввимоги. АВТО ПРО
право
платіжну
вимогу Учаснику,
за якою
аво направити відповідну
ідн
ну п
л
вим
сни
Учасник зобов’язаний по
повністю
достроково
сплатити
Уча
овн
нііст одноразово
од
тро
загальну заборгованість
з Договором про
протягом
10 (десяти)
ніс зг
ззгідно
г
пр
ро
календарних днів від да
дати
платіжної вимоги.
кал
ат отримання відповідної
відн пла
Оплата
Щомісячною
лат прострочених
роччени Періодичних платежів
теж разом ізз Щ
винагородою,
або
оро
о їїх неоплачених частин
тин розраховуєтьсяя ввід Поточної ціни автомобіля,
що діє в місяці,
авт
ці, в якому здійснюється
ся оплата
о
прострочених
их Періодичних платежів
теж та Щомісячної винагороди.
ди.
13.6 Якщо Учасник,
сни який отримав
трим Автомобіль, не виконає вимоги
оги
АВТО ПРОСТО щодо
сплати загальної заборгованосодо дострокової
тро
ті згідно з п. 13.5 у вст
встановлений
термін, АВТО ПРОСТО має право
тан
розірвати достроково
про адміністрування та застосовуово Договір
Дог
ватиме наслідки до
дострокового
ово розірвання Договору та/або використовуватиме
надані цим Учасником
та третіми особами Гарантії,
ен
час
нтії,
і такий
зобов’язується
вимогою АВТО
ПРОСТО
й Учасник зобов
ться за першою ви
ВТО ПРОС
С
негайно
Автомобіль
реалізації з метою
погашенайно передати Автом
ль для його реалізац
тою погаше
ня заборгованості за До
Договором.
вором.
13.7
3.7 У випадку несплати Авансових
вансових внесків за механізмом
мех ізмом Пропозиції
Пропозиц
Авансових
встановлений
право
Ав
их внесків у вс
новлений термін, АВТО ПРОСТО має прав
анулювати
може
ати Право на отримання
имання Автомобіля, і ттакого
аккого
ако
к
Учасника мож
бути усунуто
бут
унуто від участі в наступних трьох щомісячних
щооміссячних Розподілах тото
вару.
13.8 У разі, якщо Учас
Учасник,
ник, яком
якому було
он
надано
ано Право на отримання
надастьь докумен
документи, не
необхідні
Автомобіля, не надас
дні для передачі А
Автомобіля,
АВТО ПРОСТО стро
строк, останній
я, у визначений А
анній має право анулювати
надане Право на о
отримання Авт
Автомобіля та усунути такого Учасника
ика
від участі в наступних
упн трьох
р ох Розподілах товару. У разі невиконанняя
Учасником положень
ньь п. 8
8.
8.2
8.2,
2 8.3, 8.4, 8.5 та 8.6 Статті 8 Розділу ІІ Договору сплачена Винагорода
инагород
нагород
нагоро
агоро за послуги пов’язані з передачею автомобіля Учаснику не поверт
повертається,
оскільки є оплатою послуг Адмініп
овертає
стратора з підготовки
та організації
передачі Автомобіля у власність
ото
аніз
сть
Отримувача тов
товару.
13.9 У випадку,
якщо Учасник одержав
ипа
рж Право на отримання
ння Автомобіля,
платежі
Товариства,
я, ссплатив усі періодичні
ні п
жі тта Винагороду Тов
передбачені
Договором, таа ві
відмовився
від отримання
ред
дм
ня Автомобіля,
АВТО ПРОСТО має право в односторонньому
АВТ
однос
му порядку
п дку розірвати Договір з таким Учасником.
Повернення
сплачених
ком П
о
ни
их Періодичних платежів відбуватиметься
порядку,
строки та у ро
розмірі,
те
ться в п
о
змір який розраховується
до
положень п. 12.1.1, 12.
12.1.2 Статті
уєть відповідно
дно
од
оп
тті 12 Розділу ІІ
Договору.
овор
13.10 У вип
випадку, якщо Учасник, якому
му б
було повідомлено про
ро п
передачу Автомобіля
8 Розділу ІІ Договору,
біля відповідно до п. 8.6
.6 Статті
С
ру, проп
строчить зобов’язання
щодо отри
отримання Автомобіля більш ніж наа 20
ов’я
(двадцять) календарних
днів
АВТО ПРОСТО має право в одностороннда
ів А
нньому порядку розірвати
Договір з таким Учасником. Повернення
ірвати Д
сплачених Періодичних
платежів такому Учаснику відбуватиметься
ихх п
в порядку, строки та у розмірі,
змір який розраховується відповідно до положень п. 12.1.1, 12.
12.1.2 Статті 12 Розділу ІІ Договору.
13.11 У випадку
дку прострочення вик
виконання Учасником, який отримав
рим
Автомобіль,
періодичних платежів раз
разом із
ль, зобов’язань зі сплати
ип
щомісячною
ячн винагородою, АВТО ПРОСТО
СТО має право вимагати
агат сплати Учас
Учасником штрафу у розмірі 5 (п’ять) від
відсотків від зага
загальної суми
кожного простроченого періодичного платежу
кож
ежу разом
ом ііз щомісячною
ввинагородою.
13.12 У випадку прострочення виконання Уча
Учасником,
який отри13
ник
мав
платежів
ав Автомобіль, зобов’язань зі сплати
и періодичних
п
ичн
жів
разом
АВТО ПРОСТО має
виом ііз щомісячною винагородою, АВТ
ає право
о ви
имагати сплати
неустойки у вигляді
сп
ді пені
пе у розмірі 0,5 (нуль
нул цілих
п’ять десятих)
суми кожного прострочеяти відсотків від загальної
аль
стр
ного періодичного
чно платежу разом
азо із щомісячною винагородою
ю зза
кожен день прострочення,
починаючи з 01 числа місяця, який наостр
поч
астає через один календарний
ал
лендар
енд рн місяць від місяця, в якому виникло
енда

прострочення
зобов’язання. Вказана неустойка
нараховується
тро
ойкка нар
рах
наа прострочені
зобов’язання зі сплати до моменту
повної оплати
пр
енту
нту по
п
пов
Учасником
прострочених періодичних платежівв разом
Учасн
азо із щомісячною винагородою.
ин
Стаття 14. ЛІКВІДАЦІЯ
ГРУПИ
ЛІКВ
14.1 У разі виникнення
будь-яких належним
чином підтверджених
никн
леж
рдж них
обставин непереборної
сили (пожежа,
бор
жеж землетрус, повінь
нь аабо іншіі
стихійні лиха, військові
кові дії, страйки,
райк дії державних органів
рганів чи
ч інші
обставини, що знаходяться
ятьс поза
поз контролем АВТО ПРОСТО),
ПРОСТ
ТО які перешкоджають останньому
муу ввиконати свої зобов’язання
ов’яз нн
ня за даним
Договором, та або у разі
припинення
Товариства,
АВТО
зі п
пин
тваа А
ВТО ПРОСТО розпочинає процедуру лікв
ліквідації групи,
Учасникам
буде повідоупи про що Уч
часни
млено в письмовій
формі.
йф
14.2 Як наслідок
ПРОСТО припиняє проведендок ліквідації групи АВТО ПР
ден
ня Розподілу
і в міру того, як АВТО
буде отримувати
лу товару,
т
О ПРОСТО
П
мув
періодичні
чні платежі та щомісячну винагороду
ду від
в Учасників,
в, які
я вже
отримали
Автомобіль
та
отримал Автомобіль, Учасникам, які ще не отримали
рим
вто
не розірвали
Договір, будуть повертатися фактично
сплачені періроз
р
ро
чно
о сп
одичні
періоодич платежі без будь-яких відрахувань. Після повернення
одичн
поввер
дичних
дичних платежів таким Учасникам, будуть повертатися
вер
ся фактично
сплачені
платежі, Учасникам, що р
розірвали Дог
Договір та
ні періодичні
п
Учасникам,
було
АВТО ПРОСТО.
икам, з якими Договір
Д
ло розірвано
о АВ
А
ОСТО.
Стаття
ПРАВИЛА
таття 15. УМОВИ ТА ПРА
ИЛА ЗАКРИТТЯ
ИТ ГРУПИ
15.1
протягом максимального
5.1 Група існує протяго
ал
строку дії договорів, включених до
о неї. Максимальний
Максимал
льн
ний строк дії договорів визначається
изначається ГрафіГраф
ком внесків,
передбачений
есків, що пере
ачений договорами, що включені
ключені до окремої
окре
групи (з урахуванням положення, викладеног
викладеного в Статті 5 Розділ
Розділу І
Договору). Кінцевий термін
те
термін дії всіх
всі Договорів про адміністрування
адмініструванн
є однаковим для всіх учасників, що належать до однієї групи. Після
припинення дії всіх Договорів
Д говорів з учасниками відповідної
дповідної групи, АВТО
О
ПРОСТО закриває групу.
15.2 Датою
тою закриття групи є дата підписання
ання відповідного
го н
наказу
керівником
пізніше ніж через 5
нико АВТО ПРОСТО, яка не може настати
ти п
(п’ять)
Договорів,
включе(п
ять) робочих днів із дати закінчення строку дії Догов
Д
Договор
огово
нихх у групу.
15.3 Після
Післ спливу строку існування певної групи
и То
Товариство
оварисство відображує в системі
исте обліку договорів закриття групи.
пи.
Стаття 16. ПОДАТКИ
ДАТ
16.1 Усі податки, мит
мита та інші обов’язкові
платежі, пов’язані
діями
в’яз
а ізд
Учасника за цим Договором,
повинні
бути сплачені Учасником
огов
ови
часснико належним чином та у визначений
нач ий ззаконодавством термін.
мін
н
16.2 При здійсненні платежів
теж
ежі за Договором Учасник
асн к не
н сплачує
винагороду тим банківським
якими
АВТО ПРОСТО
івс м уустановам, з як
ки и А
укладено договори пр
про здійснення
обслуння розрахунково-касового
унк
нково
говування. В цихх ви
випадках послуги
банку за
и ба
а розрахунково-касове
оз
е
обслуговування
ПРОСТО і є витратами остання сплачуються АВТО ПРО
тан
нього.
16.3 У разі,
разі якщо при виконанні Договору Товариство
ова
виступатиме
сту
податковим
агентом при розрахунках з Учасником,
пода
тко
ико сума
ума податків,
підлягає
сплаті Учасником, утримується та перераховується
Тощо п
під
пі
рер
рах
вариством згідно з нормами податкового законодавства.
вари
варист
варис
давства
Стаття 17.
АДРЕСИ
7. А
АВТО ПРОСТО
адреси в Додатку №1 до Д
ДоТО тта Учасник вказують свої адр
говору. У разі змін
зміни адреси Сторони зоб
зобов’язані протягом 7 (семи)
ми)
робочих
днів письмово
іншу Сторону про нову адресу.
их дні
ьмо повідомити
и інш
Стаття
Стат
ттяя 18.
18 ІНШІ УМОВИ
18.11 С
Сторони погодили, що м
місцем укладання та виконання Договору
18
міс
є місцезнаходження
м
АВТО ПРОСТО.
ОСТ Фінансові послуги за Договором
надаються за місцезнаходженням
АВТО ПРОСТО.
езна
мА
18.2 АВТО ПРОСТО
СТО є платником податку
датк на прибуток на загальній
ній
системі оподаткування
згідно з Податковим
датк
ови Кодексом України.
18.3 Сторони
рони докладатимуть усіх зусиль для вирішення спорів,
пор які
можутьь виникати
між ними за Договором, шл
шляхом переговорів.
в
ере
Будь-яка
шляхом
Б
ь-я Сторона може розпочати такі переговори
ри
и шл
шля
шлях
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
фінансового стану Учасника
ан інформації
інф
ії щодо
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 двох
д
примірниках
мають
юридичну
одному
ють однакову юр
дичну силу, по одном
му д
для 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,
цезнаход
ПОУ
прізвище, ім’я
ім’я, по батькові
керівника, повідомило про порядокк сп
сплаві ке
ти податків
фізичної особи в результаті отри
отримання
тків і зборів за рахунок
ок ф
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 споживачів
та порядок
спірних
спож
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 сф
сфері ринків
щ
держа
инкі фінансових послуг, а також
реквізити
(адреса, номер
органів з питань
слу
кож
жр
екв
ек
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,
дан реєкартки
платника
страційний номер
р облікової
о
кар
платника податків, а також інші
ші
відомості, надані Учасником
часником при
и укладенні
укладенн та виконанні Договору.
Договор
ру.
про права згідно Закону
Мене повідомлено
повідомл
акону та про включення
включен
даних
моїх персональних
персона
ер
аних до баз персональних
персо альних даних ТОВ
ТО «АВТО
«АВТ
ПРОСТО».
СТО Своїм підписом засвідчую, що
о ця згода мною
ою прочитана,
п
зміст
застереміс тексту згоди мені зрозумілий, я не маю
ю будь-яких
буд
дь-я
жень щодо змісту.
ж

Дата «______»________________________________
______
20_______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

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.

_______________________________________________
__
___
ТОВ «АВТО
АВТ ПРОСТО»

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

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 «______»__________________________________ 20______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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