ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «лайфселл», ідентифікаційний код
22859846, що діє як оператор телекомунікаційних послуг та як агент з розповсюдження
електронних грошей (надалі – «Оператор» або «Агент з розповсюдження») емітованих АБ
«Укргазбанк» (надалі – «Емітент») в рамках Національної платіжної системи «ПРОСТІР»,
керуючись ст. 601, 633, 641, 644 Цивільного Кодексу України,
робить публічну пропозицію (надалі – «Оферта») абонентам Оператора (фізичним особам), які
отримують телекомунікаційні послуги на умовах попередньої оплати (надалі – «Користувач»),
укласти Договір про придбання електронних грошей (надалі – «Договір»).
Прийняття (акцепт) Оферти здійснюється Користувачем у порядку, визначеному у цьому договорі.
Внаслідок прийняття (акцепту) Користувачем Оферти Договір вважається укладеним з моменту
вчинення відповідних дій Користувачем.
За текстом цього Договору «Оператор» або «Агент з розповсюдження» та Користувач, коли
вживаються можуть іменуватися як «Сторона», а спільно – «Сторони».
1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
1.1. Телекомунікаційний договір – договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений
між Оператором та Користувачем.
1.2. WEB-портал – означає сукупність апаратних і програмних засобів, що використовується,
зокрема,
для
ініціювання
транзакцій.
WEB-портал
розташовано
за
адресою:
https://paycell.lifecell.ua
1.3. Транзакція – сукупність операцій, що ініціюються Користувачем та виражають його
волевиявлення із застосуванням електронних засобів обміну. Транзакція може ініціюватися
Споживачем шляхом відправлення USSD-команд, текстових повідомлень, вчинення певних дій на
WEB-порталі тощо. Транзакція може ініціюватися за допомогою підказок на WEB-порталі.
1.4. Електронні гроші НПС «ПРОСТІР» (далі також – Електронні гроші) - одиниці вартості,
що зберігаються на електронному пристрої (сервері Емітента), приймаються як засіб платежу
іншим ніж Емітент особами і є грошовим зобов'язанням Емітента, що виконуються в готівковій
або безготівковій формі.
1.5. Електронний гаманець – електронний пристрій, що являє собою обліковий запис в базі даних
Емітента електронних грошей НПС «ПРОСТІР», що містить дані про суму електронних грошей,
які знаходяться у розпорядженні Агента, Користувачів та інших суб'єктів, що здійснюють
операції з електронними грошима.
1.6. Усі інші терміни у цьому Договорі вживаються у значенні, що визначено відповідними
нормативно-правовими актами України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. За цим Договором Оператор зобов`язується в результаті належної Транзакції Користувача
надати йому електронні гроші емітовані ПАТ «Укргазбанк» в рамках Національної платіжної
системи «ПРОСТІР», за умови якщо Користувач прийняв (акцептував) Оферту та виконав умови,
що передбачені цим Договором.

3.
ПОРЯДОК
ІНІЦІЮВАННЯ
ОТРИМАННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ
ГРОШЕЙ
КОРИСТУВАЧАМИ
3.1. Користувач, який бажає отримати електронні гроші, ініціює для цього Транзакцію шляхом
заповнення та відправлення відповідної електронної заявки (далі – Заявка) у WEB-інтерфейсі на
WEB-сторінці Оператора, яка надана Оператором в користування ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»
(далі - Фінансова Компанія).
3.2. Відправленням Заявки Користувач підтверджує, що він ознайомлений з умовами цього
Договору та виражає своє волевиявлення щодо наступного:
- відмовитися від частини невикористаних передплачених телекомунікаційних послуг Оператора
(права на які належать Користувачу) з одночасною вимогою до Оператора повернути відповідну
вартість невикористаних передплачених телекомунікаційних послуг Оператора (надалі в тексті –
Вимога-1);
- вимога Користувача до Агента з розповсюдження надати йому електронних грошей в розмірі що
відповідає сумі коштів, що підлягають поверненню, відповідно до Вимоги-1 (надалі – Вимога 2);
- клопотання Користувача до Агента з розповсюдження здійснити зарахування зустрічних
однорідних вимог, щодо Вимоги-1 Користувача та вимоги Агента з розповсюдження оплатити
належну йому суму за Вимогою-2 Користувача.
3.3. За умови успішного ініціювання Транзакції Користувачем, Оператор надсилає Користувачу на
його мобільний номер, який обслуговується Оператором і був вказаний Користувачем при
заповненні Заявки, текстове повідомлення, в якому міститься секретний код у формі набору
символів (надалі – Одноразовий ідентифікатор) та інформація про суму електронних грошей, яку
Користувач має намір придбати.
3.4. Для підтвердження своєї згоди прийняти (акцептувати) цей Договір та виконати дії, що
передбачені п.3.2 Договору, Користувачу потрібно відправити коротке текстове повідомлення
(SMS) із Одноразовим ідентифікатором на короткий номер 448 не пізніше ніж через 14 хвилин та
59 секунд з моменту отримання повідомлення від Оператора із Одноразовим ідентифікатором або
ввести його на WEB-порталі. У випадку, якщо Одноразовий ідентифікатор було введено на WEBпорталі, Компанія передає його Оператору (при цьому такі дії мають бути вчинені не пізніше ніж
через 14 хвилин 59 секунд з моменту отримання Користувачем повідомлення від Оператора із
Одноразовим ідентифікатором).
3.5. Для задоволення волевиявлень Користувача, що були виражені ним відповідно до п.3.2
Договору, на момент вчинення дій, що передбачені п.3.4 цього Договору, вартість невикористаних
передплачених телекомунікаційних послуг Оператора (не використаний аванс), що знаходяться на
основному телекомунікаційному рахунку Користувача, повинна бути не меншою, ніж сума коштів,
яку Користувач зобов`язаний сплатити за замовлені електронні гроші (далі – Сума вимоги).
3.6. Оферта вважається прийнятою, а Договір укладеним згідно волевиявлення Користувача, на
умовах, що встановлених цим Договором, з моменту отримання Оператором відправленого
Користувачем SMS на номер 448 із Одноразовим ідентифікатором або отримання Оператором
Одноразового ідентифікатору від Компанії (у разі введення Користувачем Одноразового
ідентифікатора через WEB-портал), за умови дотримання Користувачем положень, які передбачені
п. 3.4 та 3.4 цього Договору.
4. РОЗРАХУНКИ
4.1. Агент з розповсюдження надає Користувачу електронні гроші не пізніше 10 діб з моменту
укладення цього Договору.
4.2. Даний Договір не може бути укладеним, якщо:
- у разі, якщо в результаті виконання Транзакції на Суму вимоги, сума вартості невикористаних
передплачених телекомунікаційних послуг Оператора на його основному рахунку буде меншою
або дорівнювати 20 грн. та/або
- якщо в поточному календарному місяці Користувачем було отримано від Агента з
розповсюдження електронних грошей на суму 14 000 грн. та/або

- якщо в поточному календарному році Користувачем було отримано від Агента з розповсюдження
електронних грошей на суму 62 000 грн. та/або
- якщо при його виконанні порушені інші вимоги чи обмеження, встановлені законодавством
України.
4.3. Під наданням електронних грошей з боку Агента з розповсюдження на користь Користувача
розуміється передача вказівки (інформації) від Агента з розповсюдження Емітенту (ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК») про необхідність
списання електронних грошей з Електронного гаманця Агента з розповсюдження та зарахування
(завантаження) електронних грошей на Електронний гаманець Користувача у розмірі Суми
вимоги, що підтверджується відповідними документами Емітента.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. За невиконання чи неналежне виконання Сторонами умов цього Договору Сторони несуть
відповідальність в межах та на підставі чинного законодавства України.
5.2. Усі спори, що виникають з цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі
неможливості вирішити спір шляхом переговорів такі спори вирішуються у судовому порядку
згідно з чинним законодавством України.
5.3. Відповідальність Оператора виключно своєчасністю та точністю проведення дій по
зарахуванню однорідних зустрічних вимог на Суму вимог та, на підставі цього, наданні
електронних грошей Користувачу.
6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
6.1. Користувач, як фізична особа, що є суб’єктом персональних даних, добровільно надає
Оператору свою безумовну згоду на збір та обробку своїх персональних даних, а також засвідчує,
що він повідомлений про включення своїх персональних даних до відповідної бази персональних
даних іншої Сторони цього Договору з метою виконання умов цього Договору.

