Договір-приєднання
про надання послуг з використання електронного майданчика
м. Харків
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕР-ТАС», оператор Електронного
торгового майданчика, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: https://sale.vertas.com.ua/,
в особі директора Ломовської Ірини Миколаївни, яка діє на підставі Статуту (надалі —
Оператор), з однієї сторони, та
_____________________________________________________, в особі _____________,
який діє на підставі _______________ (надалі – Користувач), з іншої сторони, спільно
іменовані як Сторони і кожен окремо як Сторона, уклали цей Договір про наступне:
1. МЕТА ДОГОВОРУ
1.1. Метою цього Договору є врегулювання відносин між Оператором та
Користувачем щодо використання останнім електронного майданчика Оператора для участі
Користувача у відкритих торгах (аукціонах), що відбуваються в електронній торговій системі
Prozorro.Продажі, адміністратором якої є Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл
Україна» (надалі - ЕТС).
1.2. Відносини за цим Договором врегульовано відповідно до законодавства України
про систему гарантування вкладів фізичних осіб, про банки і банківську діяльність,
Регламенту роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих
торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків, який є невід’ємною
частиною Угоди № 34/30062017-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від
30 червня 2017 року, укладеної між Оператором та Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб (надалі - Регламент), а також відповідно до цього Договору.
2. ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ
2.1. Терміни «актив», «банк», «електронна торгова система», «електронні торги»,
«електронний майданчик», «користувач», «учасник», «лот», «гарантійний внесок»,
«винагорода Оператора» та інші застосовуються у значеннях, передбачених Регламентом.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Відповідно до предмету цього Договору Оператор надає Користувачу послуги з
використання ЕТС через веб-сайт електронного майданчика Оператора, який розташований в
мережі Інтернет за адресою: https://sale.vertas.com.ua (далі – електронний майданчик) для
організації, перегляду та участі у відкритих торгах (аукціонах) з продажу майна (активів)
неплатоспроможних банків, що відбуваються в ЕТС.
3.2. Цей Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу
України і може бути укладений лише шляхом приєднання Користувача до всіх його умов в
цілому, яке відбувається шляхом реєстрації Користувача на електронному майданчику, з
підтвердженням його згоди із умовами цього Договору, а також вимогами Регламенту, який
наведено у формі електронного документа у вільному доступі за посиланням
http://vertas.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/Регламент-роботи-електронної-торговоїсистеми-30.06.2017.pdf та на веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(www.fg.gov.ua).
3.3. Послуги, передбачені цим Договором, надаються Оператором Користувачу за
плату (винагороду), встановлену Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, якщо інше не
визначено Договором або Регламентом. Оператор може надавати Користувачу додаткові
платні сервісні, інформаційні або консультаційні послуги при участі у відкритих торгах
(аукціоні) на умовах, наведених у окремих додатках до цього Договору.
3.4. Укладення цього Договору надає Користувачу можливість, але не зобов'язує його
приймати участь у торгах (аукціоні).

4. РЕЄСТРАЦІЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГОВІЙ СИСТЕМІ.
АКЦЕПТ ОФЕРТИ НА УКЛАДЕННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ
4.1. Юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа, яка має намір
через веб-сайт електронного майданчика скористатися послугами з організації, перегляду
або участі у відкритих торгах (аукціонах) в електронній формі, повинна бути зареєстрована
як користувач та пройти реєстрацію/авторизацію на електронному майданчику.
4.2. Перед реєстрацією Користувач зобов’язаний ознайомитись з умовами цього
Договору та Регламентом. Здійснення Користувачем реєстрації на електронному майданчику
є повним та безумовним акцептом оферти на укладення цього Договору. Укладений Договір
має юридичну силу і є рівносильним договору, підписаному Сторонами в паперовому
вигляді.
4.3. Оператор перевіряє заявлені та надані Користувачем дані. За наслідками
перевірки Оператор, з метою точної ідентифікації Користувача, може вимагати надання
додаткових даних та/або документів, або укладання (підписання) цього Договору у
письмовому вигляді.
4.4. Після перевірки відомостей Користувача Оператор може відмовити Користувачу
в авторизації із зазначенням причин такої відмови.
4.5. Авторизація Користувача здійснюється безкоштовно.
5. ГАРАНТІЙНИЙ ВНЕСОК ТА ВИНАГОРОДА ОПЕРАТОРА.
ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Для участі у відкритих торгах (аукціонах) Користувач, як учасник торгів та
потенційний покупець, зобов‘язаний до закінчення терміну прийому заявок, вказаного у
відповідному оголошенні про проведення електронних торгів, сплатити гарантійний внесок,
розмір якого визначається Банком щодо кожного конкретного лота.
5.2. Гарантійний внесок вважається сплаченим із моменту його зарахування на
банківський рахунок Оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до
закінчення строку подання цінових пропозицій. Дозволяється відхилення фактично
сплаченої суми гарантійного внеску в бік збільшення до 1 (одного) відсотка.
5.3. Сплата гарантійного внеску здійснюється на банківські реквізити Оператора,
визначені в оголошенні про проведення електронних торгів.
5.4. У випадку скасування електронних торгів Користувачу повертається гарантійний
внесок у повному обсязі.
5.5. Повернення Користувачу сплачених гарантійних внесків здійснюється
Оператором протягом 3 (трьох) банківських днів з дати формування протоколу про
результати електронних торгів, за виключенням Користувача, якого було визнано
переможцем торгів та Користувача, що подав наступну по величині після переможця цінову
пропозицію (за наявності його згоди), або Користувача, що подав однакову з переможцем
цінову пропозицію, але пізніше, ніж переможець.
5.6. Повернення сплачених гарантійних внесків Користувачу, з наступною по
величині після переможця ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях тому, який подав цінову пропозицію раніше з двох, за умови його згоди, - здійснюється
протягом 1 (одного) банківського дня з дати укладання переможцем договору купівліпродажу та здійснення оплати за ним.
5.7. Сплачені гарантійні внески не повертаються Користувачу - переможцю торгів у
наступних випадках:
відмови від підписання ним протоколу електронних торгів;
відмови від укладання ним договору купівлі-продажу після підписання протоколу
електронних торгів та/або оплати за актив (майно) згідно з укладеним договором купівліпродажу.
5.8. Розмір винагороди Оператора за надані послуги з використання електронного
майданчика визначається у відсотковому співвідношенні до кінцевої ціни продажу лоту,
який встановлюється відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб та підлягає сплаті Користувачем, якщо його було визнано переможцем торгів.

Діючі тарифи винагороди Оператора наведені у Додатку № 1 до цього Договору.
Винагорода Оператора утримується ним в порядку, встановленому Регламентом і
вираховується по кожному лоту з гарантійного внеску Користувача, отриманого Оператором
на його поточний рахунок.
5.9. У разі відсутності протягом трьох робочих днів після підписання протоколу
електронних торгів (аукціону) обґрунтованих заперечень від Користувача - переможця
аукціону, послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, а акт наданих
послуг – підписаним. Акт наданих послуг може надаватися на вимогу Користувача у
паперовому вигляді у двох екземплярах. Користувач зобов’язаний повернути Оператору
належним чином підписаний один екземпляр акту протягом трьох робочих днів з дати його
отримання. У разі неповернення примірника акту у вказаний термін, акт вважається
підписаним двома Сторонами.
5.10. Винагорода Оператора розподіляється наступним чином:
90% від суми винагороди - отримує той оператор, через електронний майданчик якого
переможцем електронних торгів придбано відповідний лот;
10% від суми винагороди - отримує той оператор, через електронний майданчик
якого в центральну базу даних ЕТС (надалі - ЦБД) введена інформація про відповідний лот.
5.11. Утримана винагорода Оператора за проведення відкритих торгів (аукціону) не
зараховується в рахунок суми, яку Користувач - переможець відкритих торгів (аукціону) по
кожному лоту повинен сплатити за активи.
5.12. Зобов’язання Користувача - переможця відкритих торгів (аукціону) по кожному
лоту щодо оплати придбаних активів збільшується на суму винагороди Оператора, що
утримується з гарантійного внеску.
5.13. Залишок гарантійного внеску не повертається Користувачу - переможцю
відкритих торгів (аукціону), а перераховується Оператором на рахунок Банку, зазначений у
відповідній додатковій угоді на реалізацію активів між Оператором і Банком.
5.14. Перерахований Банку залишок гарантійного внеску зараховується в рахунок
суми, яку Користувач - переможець відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту має
сплатити Банку за результатом проведених відкритих торгів (аукціону).
5.15. У разі відмови Користувача - переможця відкритих торгів (аукціону) від
розрахунків або придбання активів, розмір винагороди Оператора становить 10 відсотків від
розміру винагороди, вказаної у відповідній додатковій угоді на реалізацію активів, при
цьому залишок гарантійного внеску після вирахування вказаних 10 відсотків винагороди
Оператора перераховується на рахунок Банку.
5.16. Усі розрахунки Сторін за цим Договором, здійснюються у безготівковій формі.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Оператор зобов'язаний:
6.1.1. Забезпечити Користувачу технічну можливість через електронний майданчик
виконання дій щодо організації, перегляду та участі в відкритих торгах (аукціоні) з продажу
майна (активів) банків, згідно з Регламентом.
6.1.2. Надавати Користувачу необхідну консультаційну та технічну підтримку щодо
використання електронного майданчика.
6.2. Оператор має право:
6.2.1. Перевіряти достовірність ідентифікаційної інформації, наданої Користувачем.
6.2.2. Модернізувати програмне забезпечення електронного майданчика.
6.3. Користувач зобов'язаний:
6.3.1. До моменту реєстрації на електронному майданчику ознайомитися зі змістом
даної оферти та Регламентом.
6.3.2. Використовувати електронний майданчик з метою організації, перегляду та
участі у відкритих торгах (аукціоні) з продажу майна (активів) банків, згідно з Регламентом.
6.3.3. Не передавати логін та пароль доступу до особистого кабінету Користувача
стороннім особам та забезпечити доступ до нього виключно уповноваженим особам.

6.3.4. Своєчасно вносити зміни, у випадку їх появи, до інформації, поданої при
реєстрації на електронному майданчику.
6.3.5. Не пізніше ніж за 10 робочих днів повідомляти Оператора про намір
дострокового припинення дії даного Договору.
6.4. Користувач має право:
6.4.1. Звертатися до Оператора за консультаційною та технічною підтримкою.
6.4.2. Надавати Оператору рекомендації з питань розширення функціоналу та
підвищення якості роботи електронного майданчика.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за Договором Сторони
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7.2. Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, які
виникли внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку, відключення
та перебоїв у мережах живлення, перебої у роботі ЦБД.
7.3. Оператор не несе відповідальності за дії Користувача, за невідповідність поданої
ним інформації фактичним даним, за нецільове використання електронного майданчика або
публікацію в ЕТС недостовірної та/або некоректної інформації.
7.4. Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки, втрати, які поніс
Користувач з причин наявності недоліків в роботі апаратної та мережевої інфраструктури
Користувача або його провайдера (компанії, що надає Користувачу доступ в мережу
Інтернет), що призвели до відключень Користувача від мережі Інтернет і не дозволили йому
повноцінно працювати в ЕТС.
7.5. Кожна зі Сторін не буде нести відповідальність за повне або часткове
невиконання своїх обов'язків у випадку пожежі, повені, землетрусу чи іншого стихійного
лиха, масових заворушень, війни, воєнних дій тощо, що виникли після укладання цього
Договору. Форс-мажорні обставини призупиняють, але не припиняють дію цього Договору, і
не звільняють Сторін від виконання ними своїх зобов'язань. Форс-мажорні обставини
повинні підтверджуватись сертифікатом Торгово-промислової палати України або
регіональної торгово-промислової палати у порядку, визначеному чинним законодавством
України.
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
8.1. Погоджуючись з положеннями цього Договору шляхом його акцепту та
реєструючись на електронному майданчику Користувач приймає умови конфіденційності та
засвідчує, що надає Оператору згоду на обробку своїх персональних даних, а також
підтверджує, що він ознайомлений з метою обробки персональних даних, зазначеними у
цьому Договорі, та правами, наданими суб‘єкту згідно ст. 8 Закону України «Про захист
персональних даних».
8.2. Оператор забезпечує захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці,
розміщеної на електронному майданчику.
8.3. Використання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, а також
персональних даних Користувача здійснюється працівниками Оператора лише відповідно до
їх професійних чи службових або трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані не
допускати розголошення у будь- який спосіб персональних даних, які їм було довірено або
які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків, крім
випадків, передбачених чинним законодавством.
8.4. Усі документи, відомості, інформація про Користувача, його уповноважених осіб,
інші персональні дані, отримані Оператором та пов‘язані з електронним майданчиком,
обробляються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення повноцінної роботи
електронного майданчика в рамках функціонування ЕТС, забезпечення та задоволення
потреб та вимог Користувача у повній відповідності до вимог законів України «Про захист
персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

8.5. При використанні сервісу відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів)
банків, що ліквідуються, персональні дані Користувача можуть передаватись Оператором
уповноваженим Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особам на ліквідацію банку
(Замовнику), самому Фонду, в складі інформації про потенційних покупців, осіб, що подали
заявку на участь у відкритих торгах (аукціонах), учасників та переможців відкритих торгів
(аукціонів) банкам, на підставах та у спосіб, визначених законодавством України.
8.6. Користувач не має права використовувати електронний майданчик, якщо він не
згоден з умовами цього Договору.
9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору
вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди - у судовому
порядку за правилами підсудності, встановленими чинним законодавством України.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту його публічної оферти або його
підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
10.2. Внесення змін та доповнень до цього Договору, у тому числі Регламенту,
здійснюється Оператором в односторонньому порядку з розміщенням повідомлення про це
на веб-сайті Оператора.
Всі зміни та доповнення набувають чинності і стають обов'язковими для всіх осіб, що
приєдналися до цього Договору, з дати розміщення зміненої/доповненої редакції
відповідного документу на веб‐сайті Оператора, якщо інше не встановлено такими
змінами/доповненнями.
10.3. Договір припиняє свою дію також у разі наступних обставин:
на вимогу однієї зі Сторін за умови попереднього (за 10 робочих днів) письмового
повідомлення про таке припинення;
ліквідації однієї зі Сторін та за відсутності правонаступника (з моменту припинення).
10.4. Оператор має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку
зловживання Користувачем своїми правами та порушення положень цього Договору та/або
Регламенту, повідомивши Користувача про таке розірвання за 10 робочих днів до
запланованої дати.
10.5. Розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань, що
виникли до моменту його розірвання.
11. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕР-ТАС»
Поштова та юридична адреса: 61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 20
Код за ЄДРПОУ: 35588329
ІПН: 355883220315
р/р 26008000002398 в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614
Тел.: (057)704-34-21
E-mail: ver-tas_kharkiv@ukr.net
Веб-сайт Електронного майданчика: https://sale.vertas.com.ua/

Директор Товариства з обмеженою
відповідальністю «Вер-Тас»

І.М. Ломовська

Додаток № 1 до Договір-приєднання
про надання послуг з використання електронного майданчика
Затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від 03.11.2016 №2334
з урахуванням змін, внесених рішенням №2614 від 28.11.2016 р.
Розміри винагороди Оператора,
які утримуються з Користувача - переможця за організацію та проведення
відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) неплатоспроможних банків
Діапазон ціни продажу лота,
тис. грн.

Від

До
(включно)

Граничний розмір винагороди

Права вимоги за
кредитними договорами,
дебіторська
заборгованість

% ціни від але не більше
продажу ніж, тис. грн.
0
100,00
500,00
1 000,00
5 000,00
10 000,00
Понад 50 000,00

100,00
500,00
1 000,00
5 000,00
10 000,00
50 000,00

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

1,500

Основні засоби, майно
банку у вигляді цілісного
майнового комплексу,
майно банку, щодо
обороту якого
встановлено обмеження

% ціни
від
продажу
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,5
0,5

але не більше
ніж, тис. грн.

500,00

