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1.
1.1.

Загальні положення
Визначення термінів
1.1.1.
		

Система LeaseIT – повний унікальний функціональний комплекс надання послуг, пов’язаних з 			
фінансуванням придбання IT-обладнання, інших товарів та послуг.

1.1.2.

Положення про систему LeaseIT – нормативний документ Приватного акціонерного товариства “Лізинг
інформаційних технологій“, в якому визначені засади побудови та принципи функціонування системи LeaseIT.

1.1.3.

Роль в системі LeaseIT (або роль) – загальна сукупність функцій учасника системи LeaseIT. Роль є основою
моделі участі.

1.1.4.

Модель участі Постачальника в системі LeaseIT (або модель участі) – конкретна сукупність функцій
Постачальника в системі LeaseIT, яка визначає тип взаємодії Постачальника в ролі постачальника з Процесінгцентром LeaseIT та клієнтами. Модель участі обирається Постачальником. Її опис міститься в документі –
Модель участі постачальника в системі LeaseIT.

1.1.5.
		

Процесінг-центр LeaseIT – Приватне акціонерне товариство “Лізинг інформаційних технологій“, організатор
та оператор системи LeaseIT.

1.1.6.

Постачальник – суб’єкт підприємницької діяльності (постачальник IT-обладнання, інших товарів та послуг), з
яким укладено Договір про участь постачальника в системі LeaseIT.

1.1.7.

Клієнт – фізична або юридична особа, з якою укладено або може бути укладено Договір отримання
обладнання.

1.1.8.

Торгова точка – об’єкт торгівлі (структурний підрозділ) Постачальника, в якому здійснюється реалізація
обладнання, інших товарів та послуг безпосередньо клієнтам.

1.1.9.

Договір – Договір про участь постачальника в системі LeaseIT;

1.1.10.

Договір отримання обладнання – Договір про отримання IT-обладнання, інших товарів та послуг в системі
LeaseIT, який укладається з Клієнтом.

1.1.11.

Правила отримання товарів та послуг – Правила отримання IT-обладнання, інших товарів та послуг в системі
LeaseIT;

1.1.12.

Довіреність постачальника в системі LeaseIT – документ, за яким Постачальником здійснюється комерційне
представництво на безоплатній основі Процесінг-центра LeaseIT перед третіми особами.

1.1.13.

Тарифний план участі у системі LeaseIT (або Тарифний план) – перелік послуг, що надаються Процесінгцентром LeaseIT, розмір платежів та порядок формування їх вартості.

1.1.14.

Пакет LeaseIT – сукупність фінансових, часових та якісних умов отримання клієнтом товарів та послуг за
технологією LeaseIT.

1.1.15.

Реєстраційна форма – документ системи LeaseIT, який заповнюється клієнтом та містить необхідні для участі
в системі LeaseIT дані про клієнта.

1.1.16.

Заявка – заявка на отримання обладнання, інших товарів та послуг в системі LeaseIT.

1.1.17.

Документ, що супроводжує передачу обладнання, інших товарів та послуг – документ, який посвідчує передачу
(надання) обладнання, інших товарів та послуг відповідно до заявлених специфікацій (накладна-вимога, акт
прийому-передачі тощо).

1.1.18.

Обладання, інші товари та послуги - будь-які матеріальні та нематеріальні активи, будь-які послуги (роботи),
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що реалізуються (надаються, виконуються) Постачальником Клієнтам за Угодами на умовах Пакетів
фінансування, в тому числі: товари та обладнання (або предмети лізингу), що можуть бути віднесені до
основних фондів згідно чинного законодавства; товари, що не можуть бути віднесені до основних фондів
згідно чинного законодавства; запасні частини, комплектуючі, витратні матеріали; будь-які інші товари та
послуги (роботи).
1.1.19.

Звичайна ціна – це ціна, за якою Постачальник бажає передати (надати) обладнання, інші товари та послуги,
а клієнт бажає їх отримати в умовах взаємної юридичної та фактичної незалежності сторін, відсутності будьякого примусу, достатності інформації про обладнання та ціни, які склалися на ринку ідентичного обладнання,
товарів та послуг, і незалежно від того, чи здійснюється це на умовах будь-якого з Пакетів LeaseIT або з
оплатою Клієнтом відразу їх повної вартості.

1.1.20.

Сума фінансування – вартість обладнання, інших товарів та/або послуг, переданих (наданих) клієнтам за
Угодою, зменшена на суму платежу, сплаченого клієнтом при отриманні обладнання, товарів та/або послуг, та
без врахування будь-яких комісій за надання фінансування, що нараховуються згідно пакету фінансування.

1.2.

Ці Правила визначають умови участі в системі LeaseIT будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності, який здійснює
діяльність з продажу (постачання) обладнання, яке може виступати предметом лізингу, інших товарів та послуг, в ролі
постачальника товарів та послуг.

1.3.

Правила регламентують порядок взаємодії Постачальника та Процесінг-центра LeaseIT (далі – Сторони) щодо
оформлення договорів та інших документів, які супроводжують надання обладнання, інших товарів та послуг клієнтам,
порядок взаємних розрахунків між учасниками, встановлення і оплати послуг LeaseIT, пов’язаних з організацією та
функціонуванням системи LeaseIT, питання відповідальністі Сторін, порядок вирішення спорів, інші умови участі
Постачальника в системі LeaseIT.

1.4.

Дані Правила розроблені відповідно до положень Цивільного, Господарського, Податкового кодексів України, Закону
України “Про фінансовий лізинг”, інших законодавчих актів України, які регулюють питання поставки та надання
обладнання у лізинг (оренду), поставки інших товарів та послуг, правовий статус комерційної таємниці та конфіденційної
інформації, Положення про систему LeaseIT, Правил отримання обладнання.

2.

Участь Постачальника в системі LeaseIT та зміст Довіреності постачальника в системі LeaseIT

2.1

На підставі Договору, укладеного з Процесінг-центром LeaseIT, Постачальник бере участь в системі LeaseIT в ролі
постачальника обладнання, інших товарів та послуг в системі LeaseIT.

2.2.

Протягом дії Договору Постачальник зобов’язується на підставі належним чином оформлених заявок клієнтів LeaseIT,
задоволених Процесінг-центром LeaseIT, передавати клієнтам LeaseIT обладнання, інші товари та надавати послуги
відповідно до встановлених у заявках специфікацій, у порядку та на умовах, визначених Договором та Правилами.

2.3.

Процесінг-центр LeaseIT зобов’язується оплатити на користь Постачальника вартість обладнання, інших товарів та
послуг, переданих клієнтам LeaseIT на підставі належним чином оформлених документів, що супроводжують передачу
обладнання, інших товарів та послуг, відповідно до умов Договору та Правил.

2.4.

Упродовж дії Договору Процесінг-центр LeaseIT забезпечує маркетингово-технологічну підтримку програми LeaseIТ
Постачальника, процесінг профінансованих за технологією LeaseIТ угод (розділ 15 Правил) та надає інші послуги,
пов’язані з організацією і функціонуванням системи LeaseIT. Оплата послуг Процесінг-центра LeaseIT здійснюється згідно
обраного Постачальником Тарифного плану, встановленого для відповідної моделі участі в системі LeaseIT.

2.5.

Роль постачальника в системі LeaseIT може передбачати, в залежності від обраної моделі участі Постачальника,
виконання Постачальником наступних функцій:
2.5.1.

інформування потенційних клієнтів про наявність системи LeaseIT і переваги її використання відповідно до
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інформації та вимог, підготовлених і наданих Процесінг-центром LeaseIT;

2.6.

2.5.2.

роз’яснення клієнтам порядку отримання послуг системи LeaseIT;

2.5.3.

надання необхідної допомоги клієнтам в оформленні документів клієнта, які необхідні для отримання
фінансування;

2.5.3.

отримання від клієнтів документів та інформації, передбачених Правилами отримання обладнання, подальша
передача цих документів (інформації) Процесінг-центру LeaseIT;

2.5.4.

оформлення, в тому числі від імені Процесінг-центра LeaseIT, документів, які супроводжують отримання
клієнтом обладнання, визначених Правилами отримання обладнання;

2.5.5.

виконання поставки (передачі) обладнання, інших товарів та послуг клієнтам та/або забезпечення їх
отримання;

2.5.6.

здійснення функцій представника Процесінг-центра LeaseIT з оформлення реєстраційних форм та інших
документів системи LeaseIT;

2.5.7.

здійснення інших функцій, передбачених цими Правилами та Договором.

Для виконання Договору Процесінг-центр LeaseIT може уповноважувати Постачальника вчиняти від імені Процесінгцентра LeaseIT такі юридичні дії:
2.6.1.

приймати заявки та документи від клієнтів та передавати їх Процесінг-центру LeaseIT;

2.6.2.

отримувати у власність Процесінг-центра LeaseIT обладнання, при укладанні Договорів отримання ІТобладнання, інших товарів та послуг в системі LeaseIT від імені Процесінг-центра LeaseIT;

2.6.3.

передавати (надавати) обладнання, інші товари та послуги клієнтам за умови отримання окремого рішення
Процесінг-центра LeaseIT на таку передачу (надання), отримувати від клієнтів довіреність на отримання
товарно-матеріальних цінностей;

2.6.4.

оформлювати, підписувати і скріплювати печаткою рахунок на оплату клієнтом платежу при отриманні
обладнання;

2.6.5.

отримувати на свій поточний рахунок в установі банку або в касу платіж клієнтів при отриманні обладнання,
якщо цей платіж передбачений умовами Пакету LeaseIT з подальшим перерахуванням на банківський рахунок
Процесінг-центра LeaseIT або зарахуванням суми цього платежу в рахунок оплати Процесінг-центром LeaseIT
вартості переданих (наданих) обладнання, інших товарів та послуг, отримувати від клієнтів інші платежі;

2.6.6.

укладати від імені Процесінг-центра LeaseIT з клієнтами Договори отримання обладнання;

2.6.7.

оформлювати, підписувати та скріплювати печаткою від імені Процесінг-центра LeasеIT документи, що
супроводжують передачу обладнання, інших товарів та послуг клієнтам.

2.7.

Юридичні дії, зазначені в п. 2.6, залежно від обраної моделі участі формують зміст Довіреності постачальника в системі
LeaseIT, яку йому видає Процесінг-центр LeaseIT на підставі Договору.

2.8.

Постачальник зобов’язаний надавати Довіреність постачальника в системі LeaseIT клієнту для ознайомлення за його
вимогою.

2.9.

Постачальник, який є учасником LeaseIT, погоджується, що інформація про нього (найменування, місцезнаходження,
реквізити Постачальника) є загальнодоступною.

3.

Реєстрація товарних позицій

3.1.

Процесінг-центр LeaseIT веде реєстр та здійснює реєстрацію номенклатурних товарних позиції, що можуть поставлятись
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Постачальником клієнтам LeaseIT, формує і підтримує актуальність реєстру номенклатурних товарних позицій, здійснює
включення до нього нових товарних позицій.
3.2.

Реєстрація кожної нової номенклатурної товарної позиції є розширенням сфери дії наданої Постачальникові ліцензії на
використання ноу-хау Процесінг-центра LeaseIT.

4.

Порядок оформлення заявок клієнтів щодо отримання обладнання

4.1.

В заявці зазначається детальна специфікація обладнання, інших товарів та послуг, на отримання якого (яких) надається
фінансування. Специфікація заповнюється Постачальником.

4.2.

Заявка повинна містити:
4.2.1.

складові та характеристики обладнання, інших товарів та послуг;

4.2.2.

строк здійснення та умови поставки.

4.3.

Оформлення заявок та інших документів, які супроводжують надання фінансування згідно з Правилами отримання
обладнання, здійснюється за місцем проведення господарської діяльності Постачальника.

4.4.

Оформлені заявки передаються Постачальником Процесінг-центру LeaseIT в паперовій або електроній формі.

4.5.

Процесінг-центр LeaseIT зобов’язаний підтвердити можливість укладання угоди з клієнтом та подальшу оплату Процесінгцентром Постачальнику вартості угоди за отриманою заявкою протягом 3 робочих днів з моменту її отримання від
Постачальника.

5.

Передання (постачання) та отримання обладнання, інших товарів та послуг

5.1.

Постачальник зобов’язаний поставити товари за адресою та в строк, які зазначені в задоволеній Процесінг-центром
LeaseIT заявці. У випадку, коли строк поставки не зазначений в заявці, такий строк не повинен перевищувати 30 (тридцяти)
календарних днів від дати надходження платежу клієнта при отриманні обладнання на рахунок Постачальника в установі
банку або в касу Постачальника.

5.2.

У разі, якщо обов’язок здійснення доставки обладнання та інших товарів за адресою клієнта не було передбачено умовами
заявки, то передання товару здійснюється за місцем проведення господарської діяльності Постачальника, яке вказане
в Договорі. В цьому випадку товар вважається поставленим (переданим) своєчасно, якщо по закінченні строку поставки
товар був в наявності за місцем здійснення господарської діяльності Постачальника. До моменту з’явлення клієнта
Постачальник зобов’язаний зберігати товар протягом 30 (тридцяти) днів. Постачальник не відповідає за неналежне
виконання поставки у випадку нез’явлення або несвоєчасного з’явлення клієнта.

5.3.

Обов’язок з передання обладнання, інших товарів та надання послуг вважається виконаним з моменту підписання
документа, що супроводжує передачу обладнання, інших товарів та послуг. Підписання документа, що супроводжує
передачу обладнання, інших товарів та послуг з боку клієнта свідчить про прийняття ним обладнання, інших товарів та
послуг належної якості, повної комплектності, без зовнішніх дефектів та інших недоліків.

5.4.

Передання обладнання юридичним особам здійснюється Постачальником за умови надання представником юридичної
особи належним чином оформленої довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей. Форма, порядок
виготовлення та зміст такої довіреності встановлюються чинним законодавством України. Передання обладнання
фізичним особам здійснюється Постачальником за умови пред’явлення особою дійсного паспорту громадянина України
та документу про присвоєння ідентифікаційного номеру.

5.5.

Клієнт має право відмовитися від прийняття обладнання у зв’язку з недоліками, зовнішніми дефектами, некомплектністю,
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невідповідністю обладнання замовленню, виявленими при прийнятті обладнання, які роблять неможливим використання
обладнання за його цільовим призначенням. У разі неприйняття обладнання Клієнтом з зазначених в цьому пункті причин
Постачальник зобов’язаний забезпечити усунення недоліків або заміну обладнання відповідно до законодавства України
про захист прав споживачів. Якщо Постачальник не забезпечить усунення недоліків або заміну такого обладнання за
обгрунтованою вимогою Клієнта, Процесінг-центр LeaseIT звільняється від обов’язку оплатити вартість цього обладнання,
а якщо вартість такого обладнання була оплачена Процесінг-центром LeaseIT, то у Процесінг-центра LeaseIT виникає
право вимагати від Постачальника повернення цих коштів.
5.6.

При переданні (постачанні) товарів та послуг, Постачальник підписує з Клієнтом в трьох примірниках (для Постачальника,
клієнта та Процессінг-центра) договір та документ (акт прийому-передачі, накладна тощо), що підтверджує таке передання
(постачання).

6.

Оплата Процесінг-центром LeaseIT обладнання, інших товарів та послуг

6.1.

Процесінг-центр LeaseIT здійснює оплату Постачальнику вартості обладнання, товарів та послуг за цінами не вище
роздрібних, що зазвичай застосовуються при продажу постачальником цих товарів та послуг з оплатою одразу їх повної
вартості.

6.2.

Процесінг-центр LeaseIT здійснює оплату Постачальнику суми фінансування за передане клієнтам обладнання протягом 3
(трьох) банківських днів з моменту отримання від Постачальника належним чином оформленого документа, що посвідчує
передачу обладнання, інших товарів та послуг, та за умови його відповідності задоволеній Процесінг-центром LeaseIT
заявці.

6.3.

Розрахунки між клієнтом та Процесінг-центром LeaseIT щодо внесення платежу при отриманні обладнання, інших товарів
та послуг можуть здійснюватися через Постачальника шляхом перерахування клієнтом суми цього платежу на рахунок
Постачальника в установі банку або сплати клієнтом Постачальнику готівкою.

6.4.

Оплата переданого Постачальником обладнання, інших товарів та послуг здійснюється Процесінг-центром LeaseIT в
повній сумі або в тій частині вартості обладнання, яка не покрита сумою платежу при отриманні обладнання, інших товарів
та послуг, оплаченого клієнтом на банківський рахунок Постачальника або готівкою. При цьому сума до сплати Процесінгцентром LeaseIT дорівнює вартості обладнання, інших товарів та послуг, зменшеній на суму вартості обладнання, інших
товарів та послуг, яка сплачена клієнтом.

6.5.

Оплата Процесінг-центром LeaseIT Постачальнику може бути здійснена шляхом авансування, до отримання від
Постачальника оригіналів документів, що посвідчують передачу обладнання, інших товарів та послуг. Постачальник при
отриманні оплати авансом зобов’язаний передати оригінали таких документів протягом 7 (семи) календарних днів після
їх підписання з клієнтом.

7.

Тарифний план участі постачальника в системі LeaseIT

7.1.

Постачальник оплачує Процесінг-центру LeaseIТ послуги, пов’язані з використанням технології фінансування LeaseIT, а
також сплачує ліцензійні платежі за використання ноу-хау Процесінг-центра LeaseIТ, в порядку і в розмірах встановлених
Тарифним планом.

7.2.

При укладанні Договору Постачальник обирає Тарифний план участі в системі LeaseIT. Обраний ним Тарифний план
зазначається в Договорі.
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8.

Оплата Постачальником ліцензійних платежів та послуг Процесінг-центра LeaseIT  

8.1.

Оплата послуг Процесінг-центра LeaseIT, пов’язаних з використанням технології фінансування LeaseIT, та ліцензійних
платежів, передбачених Тарифним планом, здійснюється Постачальником на підставі рахунків, які надсилає Процесінгцентр LeaseIT, до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.

8.2.

Неотримання або несвоєчасне отримання рахунку не звільняє Постачальника від обов’язку оплатити платежі, встановлені
Тарифним планом, своєчасно та в повному обсязі. Постачальник має право самостійно розрахувати і сплатити на користь
Процесінг-центра LeaseIТ платежі, передбачені Тарифним планом Постачальника.

8.3.

Процесінг-центр LeaseIТ має право утримувати суму платежів, належних до сплати Постачальником на користь Процесінгцентра LeaseIТ згідно з його Тарифним планом, з сум, належних до перерахування Постачальнику в якості оплати за
обладнання, інші товари та послуги, поставлені ним клієнтам.

8.4.

У випадках наявності однорідних зустрічних вимог Сторони можуть проводити взаємозалік таких вимог. Для зарахування
взаємних вимог Сторона-ініціатор проведення взаємозаліку, повинна направити іншій Стороні документ про взаємні
розрахунки за період, за який проводиться взаємозалік. Сторона, яка не згодна з проведенням взаємозаліку, повідомляє
про це іншу Сторону шляхом направлення претензії, яка має містити розрахунок сум, належних до сплати Сторонами
одна одній.

8.5.

У випадку нарахування Постачальнику неустойки (штрафів, пені) за цими Правилами за невиконання або неналежне
виконання зобов’язань, Постачальник зобов’язаний сплатити нараховану Процесінг-центром суму на протязі 3 робочих
днів після отримання від Процесінг-центра письмової вимоги про сплату.

8.6.

Сума комісії за процесінг профінансованих угод згідно Тарифного плану Постачальника, яка залежить від обсягів продажів
Постачальника в системі LeaseIT, розраховується, виходячи з вартості поставлених обладнання, інших товарів та послуг,
за відповідний місяць, станом на кінець останнього робочого дня календарного місяця.

9.

Права та обов’язки Процесінг-центра LeaseIТ

9.1.

Процесінг-центр LeaseIТ має право:
9.1.1.

забороняти Постачальнику передання обладнання клієнту до сплати останнім платежу при отриманні
обладнання, інших товарів та послуг в повному розмірі;

9.1.2.

затримувати перерахування коштів в оплату вартості обладнання, інших товарів та послуг у разі, якщо:
9.1.2.1.

інформація, зазначена в документі, що супроводжує передачу (надання) обладнання, інших 		
товарів та послуг, відрізняється від інформації, зазначеної в специфікації заявки;

9.1.2.2.
		

заявка від клієнта, стосовно якої передано підписаний документ, що супроводжує передачу 		
(надання) обладнання, інших товарів та послуг, не надходила до Процесінг-центра LeaseIТ;

9.1.2.3.
		

заявка від клієнта, стосовно якої передано підписаний документ, що супроводжує передачу 		
(надання) обладнання, інших товарів та послуг, не була погоджена Процесінг-центром LeaseIT.

9.1.3.

без попереднього погодження з Постачальником змінювати Тарифні плани, повідомивши про це Постачальника
за 15 календарних днів до дати введеня в дію нового Тарифного плану;

9.1.4.

вимагати від Постачальника відшкодування збитків відповідно до законодавства, цих Правил та Договору;

9.1.5.

вимагати розірвання Договору у випадках порушення Постачальником зобов’язань, передбачених Договором
та цими Правилами;
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9.2.

Процесінг-центр LeaseIТ зобов’язаний:
9.2.1.

оплачувати Постачальнику суму фінансування за поставлене клієнту обладнання, інші товари та послуги,
протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання від Постачальника належним чином оформленого
документа, що супроводжує передачу обладнання, інших товарів та послуг, за умови його відповідності
задоволеній Процесінг-центром LeaseIT заявці клієнта;

9.2.2.

оплачувати вартість послуг Постачальника, безпосередньо пов’язаних з доведенням обладнання до стану, у
якому воно придатне для використання із запланованою метою (зокрема, послуг транспортування, установки,
монтажу, налагодження обладнання, сервісу), за фактом поставки яких між клієнтом та Постачальником
підписано документ, що супроводжує надання таких послуг та за умови якщо такі послуги передбачені Пакетом
LeaseIT або були зазначені в погодженій Процесінг-центром LeaseIT заявці;

9.2.3.

своєчасно та в повному обсязі надавати Постачальнику послуги, відповідно до умов цих Правил та Договору.

9.2.4.

заздалегідь надавати Постачальникові форми заявки клієнта та інших документів, які передбачені Правилами
отримання обладнання;

9.2.5.

приймати рішення щодо фінансування угод упродовж 3 робочих днів з моменту отримання від Постачальника
заявки або більшого строку, про який Процесінг-центр LeaseIT повідомляє Постачальника, та повідомляти про
прийняті рішення Постачальника;

9.2.6.

надавати дозвіл Постачальникові здійснити поставку (передання) обладнання, інших товарів та послуг клієнту,
за умови отримання Постачальником від клієнта платежу при отриманні обладнання, інших товарів та послуг,
та надходження всіх необхідних документів, передбачених Правилами отримання обладання;

9.2.7.

здійснювати реєстрацію товарних позицій Постачальника в реєстрі LeaseIT.

10.

Права та обов’язки Постачальника

10.1.

Постачальник має право:

10.2.

10.1.1.

інформувати клієнтів та потенційних клієнтів про наявність системи LeaseIT і переваги її використання, про
Пакети LeaseIT відповідно до інформації та вимог, підготовлених і наданих Процесінг-центром LeaseIT;

10.1.2.

оформлювати, підписувати та скріплювати власною печаткою від імені Процесінг-центра LeaseIТ договори,
заяви та інші документи, пов’язані з наданням фінансування, згідно з наданою Процесінг-центром LeaseIТ
довіреністю;

10.1.3.

вимагати від Процесінг-центра LeaseIТ відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним
виконанням умов Договору;

10.1.4.

пропонувати для реєстрації Процесінг-центром LeaseIТ нові номенклатурні товарні позиції;

10.1.5.

пропонувати Процесінг-центру LeaseIТ підключити до системи LeaseIТ додаткові торгові точки.

Постачальник зобов’язаний:
10.2.1.

дотримуватись порядку постачання обладнання, інших товарів та послуг клієнтам LeaseIT, встановленого
цими Правилами та Правилами отримання обладнання;

10.2.2.

надавати необхідну допомогу клієнтам в оформленні заявок, оформлювати договори та інші документи,
пов’язані з наданням обладнання, інших товарів та послуг, у відповідності з цими Правилами та вимогами
Процесінг-центра LeaseIТ;
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10.2.3.

постачати клієнтам обладнання в системі LeaseIT за цінами, не вище звичайних;

10.2.4.

належним чином оформлювати детальну cпецифікацію обладнання, інших товарів та послуг;

10.2.5.

при оформленні заявки знайомити клієнта з переліком обладнання, інших товарів та послуг, що може отримати
клієнт в системі LeaseIT, Правилами отримання обладнання та Пакетами LeaseIT;

10.2.6.

приймати належним чином оформлені заявки клієнтів на отримання обладнання та передавати їх Процесінгцентру LeaseIТ;

10.2.7.

у разі задоволення заявки Процесінг-центром LeaseIТ, виписувати рахунок на оплату клієнтом платежу при
отриманні обладнання;

10.2.8

повідомляти Процесінг-центр LeaseIT про надходження від клієнта платежу при отриманні обладнання на
банківський рахунок Постачальника протягом доби з моменту надходження коштів на рахунок;

10.2.9.

перерахувати отриманий від клієнта платіж при отриманні обладнання на рахунок Процесінг-центра LeaseIT
протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту його отримання;

10.2.10.

отримувати до передання обладнання, інших товарів та послуг від клієнта документи (їх копії), які підтверджують
інформацію, зазначену в заявці клієнта, згідно переліку, зазначеного в Правилах отримання обладнання;

10.2.11.

своєчасно здійснювати поставку обладнання, інших товарів та послуг клієнтам у строки, за адресою, відповідно
до специфікацій та умов, визначених в заявках, задоволених Процесінг-центром LeaseIТ;

10.2.12.

складати документ, що супроводжує передачу обладнання, інших товарів та послуг, при отриманні обладнання,
інших товарів та послуг клієнтом;

10.2.13.

своєчасно сплачувати платежі згідно Тарифного плану, Договору та цих Правил;

10.2.13.

здійснювати гарантійне обслуговування та ремонт обладнання, інших товарів та послуг, якщо цей обов’язок
покладено на Постачальника за умовами гарантії.

11.

Гарантійні зобов’язання

11.1.

Гарантійне обслуговування та гарантійний ремонт обладнання, інших товарів та послуг здійснюється відповідно до
умов Постачальника (виробника), про які клієнт повідомляється при отриманні обладнання, інших товарів та послуг.
Постачальник повідомляє Процесінг-центра LeaseIТ про умови гарантійного обслуговування та гарантійного ремонту
обладнання, інших товарів та послуг при здійсненні реєстрації товарних позицій за формою, встановленою Процесінгцентром LeaseIТ.

11.2.

Постачальник здійснює заміну обладнання та інших товарів у випадках, передбачених умовами гарантії, встановленої
Постачальником (виробником), або за попередньою домовленістю між Процесінг-центром LeaseIТ та Постачальником.

11.3

У разі передачі Постачальником обладнання, інших товарів та послуг клієнтам-юридичним особам, положення Закону
України «Про захист прав споживачів» не застосовуються, при цьому діють положення ст. 675-681 Цивільного кодексу
України.

12.

Умови ліцензії

12.1.

Процесінг-центр LeaseIТ (ліцензіар) надає Постачальнику (ліцензіату) на строк дії Договору та за винагороду дозвіл на
використання (невиключну ліцензію) ноу-хау Процесінг-центра LeaseIТ для створення власної програми фінансування
LeaseIТ.
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12.2.

12.3.

Ноу-хау Процесінг-центра LeaseIТ є частиною комерційної таємниці Процесінг-центра LeaseIТ. Ноу-хау Процесінг-центра
LeaseIТ складають відомості, які містяться в:
12.2.1.

Положенні про систему LeaseIT;

12.2.2.

Правилах отримання IT-обладнання, інших товарів та послуг в системі LeaseIT;

12.2.3.

Правилах участі Постачальника у системі LeaseIT;

12.2.4.

Правилах участі продавця секонд-хенд обладнання в системі LeaseIT;

12.2.5.

Правилах участі страхової компанії в системі LeaseIT;

12.2.6.

Правилах участі інвестора в системі LeaseIT;

12.2.7.

Правилах участі сервісу в системі LeaseIT;

12.2.8.

Альбомі блок-схем системи LeaseIТ;

12.2.9.

Тарифних планах;

12.2.10.

Пакетах LeaseIТ.

За умовами ліцензії Постачальникові надається право використовувати відомості, що становлять ноу-хау Процесінгцентра LeaseIТ:
12.3.1.

для юридичного оформлення операцій в системі LeaseIТ;

12.3.2.

для ведення бухгалтерського та податкового обліку операцій в системі LeaseIТ;

12.3.3.

для реалізації маркетингових заходів з метою ефективного функціонування системи LeaseIT,

12.3.4.

з метою виконання зобов’язань за Договором.

12.4.

За використання ноу-хау Процесінг-центра LeaseIТ Постачальник сплачує ліцензійні платежі в грошовій формі у розмірах
та в порядку, встановлених Тарифним планом та цими Правилами.

12.5.

Ноу-хау Процесінг-центра LeaseIТ не передається у власність чи розпорядження Постачальника.

12.6.

Постачальник не має права продати або іншим чином відчужити ноу-хау Процесінг-центра LeaseIТ, або оприлюднити
інформацію, що становить ноу-хау Процесінг-центра LeaseIТ.

12.7.

Постачальник не має права використовувати ноу-хау Процесінг-центра LeaseIТ після припинення дії Договору.

12.8.

Під час дії Договору Постачальник зобов’язується не використовувати для реалізації IТ-обладнання, інших товарів та
послуг інші технології фінансування (кредитні програми та фінансові продукти), які мають подібне спрямування та можуть
конкурувати з технологією фінансування LeaseIТ Постачальника.

12.9.

Процесінг-центр LeaseIТ гарантує, що він має виключне право дозволяти використання ноу-хау Процесінг-центра LeaseIТ,
та що на момент набрання чинності Договором йому не відомо про права третіх осіб, які могли б бути порушені через
надання ліцензії за Договором.

12.10. У разі невиконання чи неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань за Умовами ліцензії винна сторона відшкодовує
потерпілій усі завдані збитки.
12.11. Постачальник зобов’язується дотримуватися конфіденційності всіх відомостей та документації, отриманих від Процесінгцентра LeaseIТ.
12.12. Якщо треті особи порушують права, надані в рамках Умов ліцензії, то Постачальник та Процесінг-центр LeaseIТ спільно
пред’являтимуть позов до таких осіб, а відповідні витрати та надходження, зроблені або ж отримані під час реалізації
судового захисту прав, розподілятимуться між Процесінг-центром LeaseIТ та Постачальником у порядку, визначеному
ними перед поданням спільного позову, якщо сторони не погодять інше.
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12.13. У разі якщо до Постачальника за відсутності його вини будуть пред’явлені претензії або позови третіх осіб з приводу
порушення їх прав у зв’язку використанням ноу-хау Процесінг-центра LeaseIТ, Постачальник повинен повідомити
про це Процесінг-центра LeaseIТ. Останній зобов’язаний врегулювати спірні питання та забезпечити судовий захист
Постачальника. Понесені Постачальником витрати та збитки відшкодовуються Процесінг-центром LeaseIТ Постачальнику
в повному обсязі. Ці зобов’язання не поширюються на випадки, коли підставою претензії або остаточного несприятливого
судового рішення є:
12.13.1.

використання ноу-хау Процесінг-центра LeaseIТ за межами території України;

12.13.2.

використання ноу-хау Процесінг-центра LeaseIТ після припинення дії Договору.

За такими позовами Постачальник повинен буде відшкодовувати Процесінг-центру LeaseIТ всі витрати та збитки.
13.

Умови про конфіденційність інформації

13.1.

Процесінг-центр LeaseIТ розкриває, але не передає у власність, Постачальнику у процесі участі Постачальника в системі
LeaseIT конфіденційну інформацію Процесінг-центра LeaseIТ.

13.2.

Конфіденційна інформація Процесінг-центра LeaseIТ може використовуватись Постачальником лише з метою
впровадження та підтримки функціонування системи LeaseIT Постачальника. Використання конфіденційної інформації
Процесінг-центра LeaseIТ з іншою метою є неналежним використанням, яке забороняється.

13.3.

Конфіденційною інформацією Процесінг-центра LeaseIТ є будь-які відомості (комерційний досвід), які стосуються
господарської діяльності Процесінг-центра LeaseIТ, зокрема:

13.4.

13.3.1.

ноу-хау Процесінг-центра LeaseIТ;

13.3.2.

будь-які ідеї, ескізи, технології, малюнки, твори, моделі, процеси, алгоритми, комп’ютерні програми, бази
даних, формули, що стосуються поточних або майбутніх товарів та послуг Процесінг-центра LeaseIТ та інші
об’єкти інтелектуальної власності;

13.3.3.

відомості щодо досліджень, експериментальних робіт, дизайнерських розробок, клієнтської бази, партнерів,
інвесторів, працівників, керівництва Процесінг-центра LeaseIТ, комерційних та договірних відносин, бізнеспрогнозів, продажу та мерчендайзингу, маркетингових планів і концепцій, інформація про третіх осіб,
організаційну структури Процесінг-центра LeaseIТ, розподіл посадових обов’язків, методи управління, способи
і методи процесінгу даних, особливості організації процесінгу даних, контрагентів Процесінг-центра LeaseIТ,
перспективні програми і плани Процесінг-центра LeaseIТ.

Постачальник бере на себе зобов’язання упродовж дії Договору та після припинення його дії:
13.4.1.

не розкривати конфіденційну інформацію Процесінг-центра LeaseIТ жодній особі, окрім працівників та
представників Постачальника, яким необхідний доступ до цієї інформації з метою здійснення ними своїх
обов’язків, пов’язаних використанням Постачальником технології фінансування LeaseIТ;

13.4.2.

використовувати конфіденційну інформацію Процесінг-центра LeaseIТ виключно для функціонування власної
програми фінансування LeaseIT та не використовувати її для інших власних цілей та вигоди;

13.4.3.

належним чином зберігати отриману конфіденційну інформацію Процесінг-центра LeaseIТ, щоб уникнути
розголошення або використання цієї інформації будь-якою іншою особою, підприємством, установою,
організацією;

13.4.4.

забезпечити секретність наданої конфіденційної інформації Процесінг-центра LeaseIТ шляхом:
(а) повідомлення під розпис кожного з своїх керівників, працівників, представників про конфіденційність
наданої інформації та про умови цього Договору;
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(б) надання інструкції кожному з своїх керівників, працівників, представників щодо дотримання конфіденційності
під час роботи з конфіденційною інформацією Процесінг-центра LeaseIТ і використання її тільки в зв’язку з
проведенням роботи щодо функціонування програми фінансування LeaseIT Постачальника;
(в) вжиття будь-яких інших заходів на власний розсуд;

13.5.

13.4.5.

дотримуватися такого ж самого ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання
конфіденційної інформації, якого Постачальник, дотримувався би у розумній мірі стосовно своєї власної
комерційної таємниці;

13.4.6.

утримувати в безпеці та недоторканості, не відтворювати та будь-яким чином не змінювати всі документи,
малюнки, ескізи, зразки, копії та інші матеріали надані Процесінг-центром LeaseIТ, а на вимогу Процесінгцентра LeaseIТ негайно повернути їх або знищити;

13.4.7.

негайно повідомити Процесінг-центра LeaseIТ, після того як Постачальнику стане відомо про порушення
конфіденційності особою, якій Постачальник розкрив конфіденційну інформацію, Процесінг-центра LeaseIТ, та
надавати всю необхідну допомогу пов’язану з заходами, які Процесінг-центр LeaseIТ вважатиме за необхідне
вжити для попердження, припинення порушення або отримання відшкодування за таке порушення.

Інформація не буде вважатися конфіденційною у випадках, коли Постачальник може документально підтвердити, що:
13.5.1.

інформація вже була відома Постачальнику до укладання цього Договору;

13.5.2.

інформація є або стала загальновідомою внаслідок невірних, недбалих або умисних дій Процесінг-центра
LeaseIТ;

13.5.3.

інформація отримана від третьої особи без обмежень та без порушення Умов про конфіденційність
інформації.

13.6.

Конфіденційна інформація Процесінг-центра LeaseIТ, яка надана Постачальнику, залишається виключною власністю
Приватного акціонерного товариства «Лізинг інфомаційних технологій».

13.7.

Постачальник несе відповідальність за:
13.7.1.

розголошення, тобто розкриття Постачальником конфіденційної інформації Процесінг-центра LeaseIТ
будь-якій особі, крім випадків, передбачених Умовами про конфіденційність інформації, або неналежне
використання Постачальником конфіденційної інформації Процесінг-центра LeaseIТ без письмового дозволу
Процесінг-центра LeaseIТ;

13.7.2.

розголошення або неналежне використання конфіденційної інформації Процесінг-центра LeaseIТ особами,
які працюють або працювали у Постачальника, керівниками, представниками Постачальника;

13.8.

Якщо, через недбале зберігання або розголошення, або неналежне використання Постачальником, особами, які працюють
або працювали у Постачальника, керівниками, представниками Постачальника конфіденційної інформації Процесінгцентра LeaseIТ, Процесінг-центру LeaseIТ будуть нанесені збитки, то він має право вимагати відшкодування заподіяних
збитків, у тому числі упущену вигоду, у порядку передбаченому чинним законодавством України.

13.9.

Постачальник зобов’язаний забезпечити нерозголошення конфіденційнійної інформації клієнтів, яка може стати йому
відомою під час участі в системі LeaseIT.

14.

Послуги, пов’язані з використанням технології фінансування LeaseIT

14.1.

Процесінг-центр LeaseIТ надає Постачальнику послуги щодо маркетингово-технологічної підтримки запуску
Постачальником програми LeaseIТ та процесінгу профінансованих за технологією LeaseIТ угод, а Постачальник
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зобов’язується оплатити надані послуги у розмірах, в строки та в порядку, встановлених Тарифним планом та Правилами.
14.2.

14.3.

Маркетингово-технологічна підтримка запуску Постачальником програми LeaseIT передбачає надання послуг, пов’язанихз:
14.2.1.

розробкою конверту Постачальника для документів клієнтів;

14.2.2.
		

розробкою бланків документів для супроводу угод з наданням фінансування (заявка на отримання 		
обладнання, накладна-вимога);

14.2.3.

підготовкою інформаційного листа існуючим та потенційним клієнтам Постачальника;

14.2.4.

підготовкою прес-релізу Постачальника для засобів масової інформації;

14.2.5.

розробкою новини на веб-сайт Постачальника про початок роботи власної фінансової програми;

14.2.6.

розробкою розділу веб-сайту Постачальника про власну програму фінансування;

14.2.7.

розробкою калькулятора програми фінансування на веб-сайт Постачальника;

14.2.8.

розробкою заявки для клієнтів на фінансування на веб-сайт Постачальника;

14.2.9.
		

первинним навчанням сейлз-персоналу Постачальника продажу обладнання за власною програмою 		
фінансування з метою збільшення обсягів продажу за допомогою неї (технологія sales-aid-finance);

14.2.10.
		

первинним навчанням спеціалістів Постачальника з маркетингу просуванню обладнання Постачальника за
допомогою надання фінансування;

14.2.11.

розробкою акційної пропозиції Постачальника для клієнтів;

14.2.12.

консультуванням юристів та бухгалтерів Постачальника особливостям, пов’язаним з технологією LeaseIТ;

14.2.13.

позиціонуванням пропозиції фінансування в структурі пропозицій компанії-постачальника.

Складові процесінгу угод, що фінансуються за технологією LeaseIТ:
14.3.1.

аналіз поданих клієнтом документів;

14.3.2.

аналіз товарної номенклатури угоди, що фінансується за технологією LeaseIТ;

14.3.3.

аналіз кредитоспроможності клієнта;

14.3.4.

підготовка документів, які супроводжують угоду, що фінансується за технологією LeaseIТ;

14.3.5.

формування щомісячних рахунків клієнту;

14.3.6.

контроль надходжень грошових коштів клієнта;

14.3.7.

забезпечення завершення угоди;

14.3.8.

технологічний супровід укладання угоди.

14.4.

Умови маркетингово-технологічної підтримки Постачальника та процесінгу угод, що фінансуються за технологією LeaseIТ,
залежать від обраної Постачальником моделі участі в системі LeaseIT та визначаються в Моделі участі постачальника в
системі LeaseIT.

14.5.

Процесінг-центр LeaseIT може за домовленістю Сторін компенсувати Постачальнику частину витрат на рекламну
кампанію просування Постачальником власної програми LeaseIT.

15.

Відповідальність Сторін

15.1.

Сторони несуть відповідальність згідно Договору, цих Правил та чинного законодавства України.
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15.2.

У разі несвоєчасної оплати платежів відповідно до Тарифного плану та Договору, Сторона, яка допустила прострочення,
сплачує на користь іншої Сторони пеню в розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від суми простроченого
платежу(ів) за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє Сторону від обов’язку в повному обсязі оплатити
прострочені платежі та решту платежів, передбачених Договором та Тарифним планом.

15.3.

У випадку несвоєчасної поставки обладнання, інших товарів та послуг за заявкою клієнта Постачальник сплачує на
користь Процесінг-центра LeaseIТ, або за дорученням Процесінг-центра LeaseIТ на користь клієнта, пеню в розмірі 0,1%
(нуль цілих одна десята відсотка) від вартості недопоставленого обладнання, інших товарів та послуг за кожний день
затримки. Пеня нараховується за період не більше 30 (тридцяти) календарних днів. У разі, якщо прострочення передачі
обладнання, інших товарів та послуг становить більше 30 (тридцяти) календарних днів, клієнт має право відмовитися від
обладнання, інших товарів та послуг, письмово повідомивши про це Процесінг-центра LeaseIТ та Постачальника.

15.4.

У випадку невиконання зобов’язань з проведення гарантійного та іншого ремонту, відновлення або заміни обладнання,
інших товарів та послуг у випадках, визначених Договором отримання обладнання та Пакетом LeaseIТ, на умовах якого
отримане відповідне обладнання, Постачальник зобов’язаний сплатити на користь клієнта штраф в розмірі 1% за кожен
день затримки від вартості обладнання, щодо якого допущене невиконання гарантійних зобов’язань, та в розмірі 0,5%
за кожен день затримки від вартості обладнання, щодо якого допущено невиконання інших зобов’язань, виходячи з ціни
обладнання на момент його передачі клієнту, зазначеної в документі, що супроводжує передачу обладнання.

15.5.

Процесінг-центр LeaseIТ не несе відповідальності за будь-яку упущену вигоду, як то втрату бізнесу, неотримання
очікуваних доходів, втрату можливостей або вартості, або інші непрямі збитки Постачальника.

16. Форс-мажор
16.1.

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого положення Договору та Правил,
якщо таке невиконання стало наслідком обставин, які знаходяться поза межами контролю Сторони, яка не виконує
зобов’язання, є непереборними та наперед непередбачуваними. Такі обставини включають стихійне лихо, екстремальні
погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, масові заворушення, дії органів державної влади тощо (далі – форсмажор), але не обмежуються ними.

16.2.

Сторона, для якої виконання зобов’язань стало неможливим через форс-мажор, повинна негайно, але не пізніше 5
календарних днів, письмово повідомити іншу Сторону про початок, можливий строк дії та про припинення таких обставин.
Неповідомлення або невчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину
як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язання.

16.3.

Перебіг строку виконання зобов’язань за Договором зупиняється на весь час існування форс-мажору. З дня припинення
форс-мажору перебіг строку виконання зобовязань продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

16.4.

Достатнім, але не виключним, доказом дії форс-мажору є документ, виданий Торгівельно-промисловою палатою
України.

17.

Вирішення спорів

17.1.

Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – господарським судом відповідно до
законодавства України.

18.

Чинність Договору та умови його припинення

18.1.

Договір діє до моменту його розірвання з ініціативи будь-якої з Сторін, про що Сторона, яка ініціює таке розірвання,
повинна повідомити іншу Сторону за 30 днів до дати розірвання.
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18.2.

Процесінг-центр LeaseIТ має право вимагати розірвання Договору без повідомлення за 30 днів до дати розірвання у разі:
18.2.1.

неодноразового невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх обов’язків з оплати платежів;

18.2.2.

неодноразового невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх обов’язків зі своєчасної
поставки обладнання, інших товарів і послуг клієнтам;

18.2.3.

неодноразового невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх обов’язків з проведення
гарантійного та іншого ремонту, технічного обслуговування, відновлення або заміни обладнання, інших товарів
і послуг у передбачених цими Правилами випадках.

18.3.

Будь-які зміни, доповнення або додатки до Договору є чинними за умови їх укладення у письмовій формі з обов’язковим
підписанням уповноваженими представниками обох Сторін.

18.4.

Факсимільні копії документів приймаються Сторонами за умови подальшого оформлення оригіналів за підписами та
печатками Сторін. Електронні документи оформлюються Сторонами відповідно до цих Правил та законодавства про
застосування електронного цифрового підпису.

18.5.

Всі належним чином оформлені зміни, доповнення та додатки до Договору, ці Правила, обраний Постачальником
Тарифний план, документи, які супроводжують профінансовані за технологією LeaseIТ угоди є невід’ємними частинами
Договору про участь постачальника в системі LeaseIТ і разом з ним розглядаються як єдиний договір.

19.

Інші умови

19.1.

Ці Правила діють і застосовуються в чинній редакції, яка затверджується Закритим акціонерним товариством „Лізинг
інформаційних технологій” як Організатором системи LeaseIT.

19.2.

Зміни та доповнення до цих Правил можуть бути внесені Організатором і набирають чинності з моменту їх затвердження.
Інформацію про зміни або доповнення Постачальник може отримати у Процесінг-центра LeaseIТ.

19.3.

Листування та інший зв’язок між Сторонами здійснюються за допомогою поштового, електронного, факсимільного,
телефонного зв’язку. Для підтвердження факту звернення до іншої Сторони достатнім доказом є стандартні
загальноприйняті в Україні документи, які підтверджують доставку повідомлення Стороні.

19.4.

Згадування предмета лізингу в однині або у множині не впливає на застосування умов цих Правил, Договору про участь
Постачальника в системі LeaseIT, та здійснення прав і обов’язків Сторін, установлених цими Правилами та Договором.

19.5.

З питань, не врегульованих цими Правилами, Сторони керуються положеннями укладеного між ними Договору про участь
Постачальника в системі LeaseIT та чинним законодавством України.

Введені в дію наказом Генерального директора
ПрАТ “Лізинг ІТ” від 31.12.2011
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