ПРАВИЛА І УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Ці ПРАВИЛА І УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ (далі за текстом –
Угода) є угодою, яка укладається між ТОВ «ВІММАНІ» (далі за текстом –
«Адміністрація» або «Правовласник») – компанією, яка є правовласником вебсайту https://vimmoney.com (далі за текстом – Веб-сайт) та надає доступ до його
функціональних можливостей, а також фізичною особою, яка використовує Вебсайт та/або зареєструвалася на Веб-сайті. Ця Угода одночасно є угодою між всіма
користувачами Веб-сайту і породжує для користувачів взаємні права і обов’язки.
1.1.1. Користуючись положеннями статті 6 Цивільного кодексу України Сторони
(користувач (користувачі) і Правовласник) укладають договір, який не
передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам
цивільного законодавства. В окремих положеннях даної Угоди Сторони
відступають від положень актів цивільного законодавства і врегульовують свої
відносини на власний розсуд. Ураховуючи наведене, Ви (користувач, користувачі)
та Правовласник уклали цю Угоду і надали свою згоду щодо всіх положень даної
угоди, а також прав і обов’язків, які передбачені цією Угодою і випливають з її
змісту.
1.1.2. Умови даної Угоди однакові для всіх користувачів. Приєднання до цієї Угоди
є повною, безумовною і добровільною відповіддю про беззаперечне прийняття
(акцепт) умов і положень цієї Угоди. Згода користувача та беззаперечне прийняття
(акцепт) користувачем умов і положень цієї Угоди підтверджується (виражається)
фактом використання користувачем Веб-сайту та/або фактом заповнення
(внесення) користувачем даних до будь-яких форм реєстрації (форм замовлення,
анкет тощо), вбудованих в структуру Веб-сайту. Таким чином, Користувач дає
свою однозначну згоду з усіма умовами цієї Угоди.
1.1.3. Користувач не має права використовувати Веб-сайт, якщо він не згоден з
умовами і положеннями цієї Угоди, або якщо він не досяг встановленого законом
віку, коли він має право укладати угоди подібного змісту. Якщо ви не згодні з цими
умовами, будь ласка, не користуйтеся Веб-сайтом. Ми рекомендуємо регулярно
переглядати цю Угоду, оскільки її умови можуть змінюватися.
БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ ДАНОЇ УГОДИ, ОСКІЛЬКИ ЇЇ
ПОЛОЖЕННЯ ТА/АБО ФАКТ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ ВПЛИВАЮТЬ
НА ВАШІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ.
Ваші права та обов’язки при використанні Веб-сайту додатково визначаються
(можуть бути визначені) також і іншими угодами (публічними офертами), про
наявність яких ми повідомляємо Вас за допомогою нашого Веб-сайту.
1.2. Відповідно до цієї Угоди Правовласник надає Користувачам право
користування Веб-сайтом і вбудованою у нього інформаційною платформою для
розміщення користувачами інформації про продаж користувачами товарів та/або
надання останніми послуг (виконання робіт), а також для пошуку подібних
пропозицій інших користувачів. Веб-сайт створює можливості для взаємодії між

користувачами Веб-сайту, що обумовлює виникнення відповідних правовідносин
між користувачами та/або укладення угод між ними, зокрема щодо продажу одне
одному товарів, надання послуг та/або виконання робіт. Якщо Ви стали стороною
правовідносин з іншими користувачами Веб-сайту у зв’язку з використанням Вебсайту та/або його можливостей, то Ви зобов’язуєтесь дотримуватись положень цієї
Угоди в процесі взаємодії з іншими користувачами Веб-сайту. При розміщенні
пропозиції про продаж товарів та/або надання послуг (виконання робіт) Ви також
зобов’язуєтесь дотримуватись вимог чинного законодавства України, які
стосуються такої пропозиції та/або змісту правовідносин, які виникають між Вами
та іншими користувачами. Правовласник не несе відповідальності за зміст
пропозицій користувачів про продаж товарів та/або надання послуг (виконання
робіт).
1.2.1. Ця Угода також врегульовує порядок нарахування Бонусів, використання
користувачами Бонусів, участь користувачів у Бонусній програмі «Vimmoney» і
порядок взаємовідносин між користувачами при використанні Веб-сайту та/або
участі у Бонусній програмі «Vimmoney».
2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ У ЦІЙ УГОДІ
2.1. У цій Угоді терміни вживаються у такому значенні:
Веб-сайт
–
Інтернет-ресурс
з
доменною
адресою
vimmoney.com
(https://vimmoney.com). За допомогою функціональних можливостей Веб-сайту
користувачі отримують можливість взаємодіяти одне з одним, приймати участь у
Бонусній програмі «Vimmoney», розміщувати інформацію про продаж ними
товарів та/або надання послуг (виконання робіт), а також здійснювати пошук
подібних пропозицій інших користувачів.
Платформа (або Платформа Vimmoney) – функціональна частина Веб-сайту, яка
надає користувачам можливість взаємодіяти одне з одним, приймати участь у
Бонусній програмі «Vimmoney», розміщувати інформацію про продаж товарів
та/або надання послуг (виконання робіт), а також здійснювати пошук подібних
пропозицій інших користувачів. Платформа може містити різний за обсягом набір
функцій, який доступний користувачам в залежності від того, чи сплачено
абонплату за користування повним функціоналом Веб-сайту (Платформи) чи ні.
Користувач (або «ви») – фізична особа (у тому числі фізична особа, що діє від
імені юридичної особи), яка користується (користувалася) Веб-сайтом та/або
добровільно пройшла реєстрацію на Веб-сайті та/або залишила свої дані у будьяких формах та/або анкетах Веб-сайту.
Обліковий запис – запис (обліковий запис користувача), що містить відомості (всі
або частину), які користувач повідомляє про себе під час реєстрації на Веб-сайті.
Обліковий запис також містить відомості, необхідні для авторизації користувача на
Веб-сайті, відомості про взаємодію з іншими користувачами, про нараховані
Бонуси, а також відомості про дії в особистому кабінеті користувача.
Особистий кабінет - це частина Веб-сайту, у якій користувач може отримувати
різні відомості системи, довідкову та іншу інформацію.

Адміністрація або Правовласник або ми (наш, нас) – це ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІММАНІ », код ЄДРПОУ 43283211, місцезнаходження юридичної особи - _м. Львів, 79000, вул. Словацького
14, кв. 2 . ТОВ «ВІММАНІ» володіє виключними майновими правами на такі
об’єкти права інтелектуальної власності, як Веб-сайт і інформаційна платформа,
реалізована засобами Веб-сайту. Правовласник здійснює управління Веб-сайтом та
інші дії, направлені на забезпечення функціонування Веб-сайту. У відносинах з
користувачами Правовласник представлений працівниками та/або уповноваженими
представниками ТОВ «ВІММАНІ».
Бонусна програма або Бонусна програма «Vimmoney» або Vimmoney - це
система дисконтування (знижок на товари, послуги і роботи, які пропонуються
користувачами одне одному при використанні Веб-сайту), що породжує у
користувачів взаємні права і обов’язки в процесі використання Веб-сайту. Бонусна
програма реалізується через комплекс взаємовідносин між користувачами, а також
між користувачами і Правовласником. Кожен користувач має право вимагати від
іншого користувача прийняти Бонуси і зарахувати їх у якості знижки на товари,
послуги та/або роботи, які пропонуються іншими користувачами. Кожен
користувач приймає на себе обов’язок зараховувати бонуси, отримані від інших
користувачів, у якості знижки на відповідні товари, послуги та/або роботи.
Правовласник забезпечує функціонування Веб-сайту, який у свою чергу створює
умови для обміну (перетікання) Бонусів між користувачами. Всі користувачі Вебсайту є учасниками Бонусної програми. Участь у Бонусній програмі є
добровільною, для того щоб припинити участь у Бонусній програмі користувачу
слід припинити використовувати Веб-сайт і вчинити інші дії, передбачені цією
Угодою, її додатками, а також обов’язковими для користувачів оголошеннями,
довідками і роз’ясненнями, які розміщуються на Веб-сайті.
Бонуси (Бонус) або vim-бонуси або vim – це бали, які є еквівалентом знижки, яку
користувач зобов’язуються зробити іншому користувачу (користувачам) при
здійсненні продажу товарів та/або надання послуг (виконанні робіт) з
використанням можливостей Веб-сайту (відповідно, наявність на Бонусному
аккаунті Бонусів надає право на отримання знижки від інших користувачів).
Бонуси відображають у цифровому значенні права користувачів і кореспондуючі їм
обов’язки щодо надання та/або отримання знижок на товари, послуги і роботи, які
пропонуються користувачами через Веб-сайт. Першочергове нарахування
користувачу Бонусів здійснюється Правовласником за факт оплати послуг з
надання доступу до користування Веб-сайтом. Функціональними засобами Вебсайту може бути передбачена можливість обміняти Бонуси на еквівалентну суму
(один до одного) у національній валюті України. Якщо така функціональна
можливість реалізована і передбачена технічними засобами Веб-сайту, то обмін
відбувається через контрагентів Правовласника в порядку і на умовах,
передбачених цією Угодою, її додатками, а також обов’язковими для користувачів
оголошеннями, довідками і роз’ясненнями, які розміщуються на Веб-сайті.
Бонусний аккаунт або аккаунт - це облікові та інші відомості про нараховані
користувачу бонуси, їх баланс, а також інші дані, які мають суттєве значення для
реалізації Бонусної інформації.

3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ
3.1. Для того щоб користуватися ресурсами, сервісами і можливостями Веб-сайту, а
також приймати участь у Бонусній програмі, користувачу необхідно надати свою
добровільну згоду з умовами даної Угоди. Користувач не має права
використовувати Веб-сайт, якщо він не прийняв умови цієї Угоди.
3.2. Відвідувач не має права користуватися Веб-сайтом та не може прийняти умови
Угоди, якщо він не досяг віку, встановленого законодавством для укладення
подібних угод, або не виконав інших умов для укладення подібних угод,
передбачених законодавством.
3.3. При реєстрації на Веб-сайті користувач зобов’язаний ввести і вказати правдиві
та актуальні відомості про нього. Користувач вказує відомості про нього і передає
їх Правовласнику в об’ємі, в порядку і на умовах, визначених у нашій Політиці
Конфіденційності (Додаток №1). Користувач зобов'язується вносити відповідні
зміни при кожній зміні реєстраційних даних.
3.4. Недостатність та/або недостовірність відомостей, зазначених у пункті 3.3.
призводить до неможливості використання Веб-сайту.
3.5. Користувач в момент реєстрації висловлює свою згоду:
3.5.1. На розміщення інформації про свої персональні дані на Веб-сайті в обсязі,
передбаченому
цією
Угодою,
а
також
нашою
ПОЛІТИКОЮ
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
3.5.2. На обробку своїх персональних даних, відповідно до цілей, зазначених у цій
Угоді та/або у нашій ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
3.5.3. На використання і поширення своїх персональних даних, згідно умов цієї
Угоди і ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. Також Користувач в момент
реєстрації висловлює свою згоду на доступ третіх осіб до своїх персональних
даних в порядку, передбаченому цією Угодою та/або зазначеному в ПОЛІТИЦІ
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. Всі особисті дані, зазначені користувачем, охороняються
відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних.
3.6. Правовласник має право призупинити доступ користувача до облікового
запису користувача і сервісів Веб-сайту в разі порушення (недотримання)
користувачем цієї Угоди.
3.7. Дані, що вносяться користувачами при реєстрації, використовуються для
створення можливості для самоорганізації взаємовідносин між користувачами, а
також для належного функціонування Веб-сайту відповідно до його призначення.
3.8. Видалення облікового запису проводиться в такому порядку:
3.8.1. Обліковий запис користувача видаляється Правовласником на підставі
запиту, отриманого від користувача.
3.9. Один користувач може мати тільки один обліковий запис. Ідентифікація
Користувача здійснюється за реєстраційними даними.
3.10. Правовласник надає можливість Користувачам здійснювати операції за
допомогою інформаційної платформи Веб-сайту, на умовах, описаних у цій Угоді.
Правовласник не є учасником угод між користувачами та не гарантує, що

користувачі можуть укласти і виконати відповідні договори щодо надання послуг
(виконання робіт) та/або продажу товарів.
3.11. Ця Угода, серед іншого, врегульовує умови участі користувачів у Бонусній
програмі та взаємодії користувачів одне з одним при використанні Бонусів. Опис
Бонусної програми і правила нарахування бонусів наведено нижче.
4. ОПИС БОНУСНОЇ ПРОГРАМИ І ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ
4.1. Бонусна програма «Vimmoney» або Vimmoney («Віммані» кирилицею) - це
сукупність сервісів, яка забезпечує функціонування системи дисконтування
(знижок на товари, послуги і роботи, які пропонуються користувачами одне
одному при використанні Веб-сайту), що породжує у користувачів взаємні права і
обов’язки в процесі використання Веб-сайту.
4.1.1. Бонусна програма базується на застосуванні системи Бонусів реалізується
через комплекс взаємовідносин між користувачами, а також між користувачами і
Правовласником. Кожен користувач має право вимагати від іншого користувача
прийняти Бонуси і зарахувати їх у якості знижки на товари, послуги та/або роботи,
які пропонуються іншими користувачами. Кожен користувач приймає на себе
обов’язок зараховувати бонуси, отримані від інших користувачів, у якості знижки
на відповідні товари, послуги та/або роботи. Правовласник забезпечує
функціонування Веб-сайту, який у свою чергу створює умови для обміну
(перетікання) Бонусів між користувачами. Всі користувачі Веб-сайту є учасниками
Бонусної програми. Участь у Бонусній програмі є добровільною, для того щоб
припинити участь у Бонусній програмі користувачу слід припинити
використовувати Веб-сайт і вчинити інші дії, передбачені цією Угодою, її
додатками, а також обов’язковими для користувачів оголошеннями, довідками і
роз’ясненнями, які розміщуються на Веб-сайті.
4.2. Після реєстрації на Веб-сайті кожен користувач отримує свій персональний
Бонусний аккаунт, на який зараховуються відповідні бонуси. В особистому
кабінеті користувача, який прив’язаний до аккаунта користувача, також ведеться
облік угод між користувачем та іншими користувачами, які укладались
(укладаються) за допомогою Веб-сайту.
4.3. Користувачі можуть безкоштовно зареєструватись на Веб-сайті, але для того
щоб отримати повний доступ до всіх функціональних можливостей Веб-сайту і
Бонусної програми, користувачі зобов’язані сплачувати абонплату (плату за
користування Веб-сайтом та його функціональними можливостями).
4.4. Бонуси нараховуються в залежності від суми сплаченої абонплати та/або інших
факторів згідно з доданим нижче описом. На отриману суму абонплати
Правовласник нараховує користувачам vim-бонуси для їх використання
користувачами у відносинах між собою та виключно в процесі використання Вебсайту. Так, наприклад, на суму абонплати у розмірі 560 гривень буде нараховано
20 vim-бонусів (10vim у верхню частину аккаунта, 10vim у нижню частину), на
суму абонплати у розмірі 1120 гривень буде нараховано 40 vim-бонусів
(Правовласник може змінювати відсоткове співвідношення нарахування vimбонусів до абонплати, співвідношення розподілу бонусів між верхньою та
нижньою частинами). НИЖЧЕ НАВЕДЕНО ОПИС (ІНФОГРАФІКУ) З

ПОЯСНЕННЯМ ПРАВИЛ НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ І ВИКОРИСТАННЯ
БОНУСІВ У ВІДНОСИНАХ МІЖ КОРИСТУВАЧАМИ:
4.4.1. З чого складається типовий Бонусний аккаунт користувача?
«Стартовий» Бонусний аккаунт №1 після реєстрації (безкоштовно)
+0vim

«Бонусний колодязь»
сюди зараховуються
власні «нижні» бонуси
після внесення
абонплати а також
бонуси нараховані
під дією Бонусної
компенсаційної
системи

Верхня частина аккаунта
сюди зараховуються
власні «верхні» бонуси після
внесення абонплати
= +0vim поки Продавець
не здійснив жодної
продажі на сайті
Нульова лінія «Бонусний канал»
по цьому каналу «перетікають
бонуси» на різні аккаунти

0
Глибина власного
Бонусного колодязя
=0vim

власні «нижні»
бонуси = +0vim поки
користувач не вніс
абонплати

Бонусна компенсаційна система – внутрішня система-програма що розподіляє бонуси
між аккаунтами користувачів. Система запускається на сайті в автоматичному
режимі кожного дня о 24.00

4.4.2. Внесення абонплати, заповнення Бонусного колодязя.
Реєстрація стартового Бонусного аккаунту є безкоштовною. Однак, для прикладу
«Стартовий» Vim-бонусний аккаунт
№1 після реєстрації

Vim-бонусний аккаунт №1
після внесення абонплати 560грн

+0vim
власні «верхні»
бонуси= +0vim
Нульова лінія
«Бонусний канал»

0
Глибина =0vim

+10vim

0
+10vim

власні «нижні»
бонуси = +0vim

Глибина власного
Бонусного колодязя
= 10vim
після внесення
абонплати 560грн
користувачем

власні «верхні»
бонуси= +10vim
власні «нижні» бонуси =
+10vim
після внесення
абонплати 560грн
користувачем

Глибина

приймемо, що користувач вніс абонплату у розмірі 560 гривень. На кожну абонплату у
розмірі 560грн нараховується 20 vim-бонусів.

4.4.3. Правила нарахування та розподілу бонусів між Vim-аккаунтами.
Vim-бонусний
аккаунт №1
+600vim

Нульова лінія
«Бонусний
канал»
На цю частину аккаунта
(на «нижні бонуси») при
пасивному зберіганні
бонусів, від’ємні
відрахування не діють.
Під час запуску Бонусної
компенсаційної системи
у стані Рівноваги кількість
власних «нижніх бонусів»
залишається незмінною =
+500vim

_

0

=+600vim
власних «верхніх» бонуси.
На цю частину аккаунта (на
«верхні бонуси») діють
від’ємні відрахування при
пасивному зберіганні бонусів.
Від’ємні відрахування
включаються під час запуску
Бонусної компенсаційної
системи

Vim-бонусний
аккаунт №2

=+0vim
власні «верхні
бонуси»

_

+
+

250vim

+500vim
власні «нижні
бонуси»

+500vim

+500vim
Глибина =500vim

При
Недостачі
250vim
діють
додатні
нарахування
відбувається
Компенсація
недостачі

Глибина =5000vim

4.4.4. Три стани Vim-бонусного аккаунта (Надлишок, Недостача, Рівновага)
Недостача
Vim-аккаунт №2

Надлишок
Vim-аккаунт №1
+500vim

_
0
+

+505vim

Глибина
=505vim

Сума
власних
верхніх
бонусів вище
Бонусного
каналу
Називається
Надлишком

Перетікання
vim-ів по
Бонусному
каналу

Глибина Бонусного
колодязя також
називається Глибиною
Vim-аккаунта =505vim
Глибина може
змінюватись при дії
Компенсації

При Надлишку, під дією
Компенсаційної системи,
Глибина аккаунта
збільшується =505vim

_

+

250vim
250vim
Глибина =500vim

Рівновага
Vim-аккаунт №3

=+0vim
власних
верхніх
бонуси

Сума
бонусів якої
не вистачає
до нульової
лінії
називається
Недостачею

При Недостачі
компенсуються тільки нижні
бонуси, Глибина аккаунта
залишається незмінною
=500vim

_

+
+500vim

Якщо
Глибина =
500vim
та кількість
бонусів в
нижній
частині
аккаунта
=500vim
то такий стан
називається
Рівновагою
В стані
Рівноваги
Глибина
аккаунта при
Компенсації
залишається
незмінною
=500vim

4.4.5. Як працює аккаунт. Детальніше про три типові приклади (день перший).
Vim-бонусний Припустимо Ви
аккаунт
отримали +600vim
№1
якщо Ви ці бонуси
+600vim

_

не встигли
потратити до
24.00 то на них
буде діяти
від’ємна
Компенсація
600/730днів =
-0,82vim/день

в 24.00
під час
Компенсації
бонуси
перетікають
в нижню
частину тих
бонусних
аккаунтів у
яких є
Недостача

Vim-бонусний
аккаунт №2

Vim-бонусний
аккаунт №3

+0vim
власні
бонуси

_

_

0
+
+500vim
Глибина
=500vim

На цю
частину (на
«нижні
бонуси»)
+500vim
від’ємна
Компенсація
не діє!

+
Нульова лінія
«Бонусний канал»

250vim
+250vim

Глибина
=500vim

Якщо в
колодязі
Недостача
2500vim
діє додатна
Компенсація
250/730днів =
+0,34vim/день

+
+500vim
Глибина
=500vim

Стан
Рівноваги
аккаунта,
при
Компенсації
не
відбувається
жодних дій

+500vim
власні нижні
бонуси
(на цю
частину
аккаунта
може діяти
лише
плюсова
Компенсація)

4.4.6. Як працює аккаунт. Детальніше про три типові приклади (через 100 днів).
Vim-бонусний +600vim аккаунт №1
82vim =
+518im

_
0
+
+542vim
Глибина
=542vim

+518vim
від’ємна
Компенсація
-0,82vim/день
*100днів
Надлишок
зменшився на
82vim

в 24.00 під
час
Компенсації
бонуси
перетікають
в нижню
частину тих
аккаунтів у
яких є
Недостача

На цю частину
+5042vim
від’ємна
Компенсація не
діє!
Натомість 50% від
суми бонусів яка
віднімається від
верхньої частини
аккаунта,
додається до
Глибини аккаунта
+42vim

_

+

Нульова
лінія
«Бонусни
й канал»

Vim-бонусний
аккаунт №3

Vim-бонусний
аккаунт №2

216vim
250vim
+34vim=
+284vim

Глибина=500vim

+0vim
власні
бонуси

250vim-34vim
=216m
діє додатна
Компенсація
+0,34vim/день
*100днів
Недостача
зменшилась на
34vim

Глибина аккаунтів
залишилась незмінною

_

+
+500vim
Глибина
=500vim

Стан
Рівноваги
аккаунта,
при
Компенсації
не
відбувається
жодних дій

+500vim
власні бонуси
(на цю
частину
аккаунта
може діяти
лише
плюсова
Компенсація)

4.4.7. Додаткові правила використання «нижньої частини» vim-бонусного
аккаунта і передачі бонусів.
Користувачі можуть передавати бонуси між бонусними аккаунтами одне одного
з дотриманням правил, вказаних у цій Угоді, на веб-сайті https://vimmoney.com, а також з
дотриманням домовленостей досягнутих між користувачами щодо здійснення
конкретної операції з передачі бонусів між бонусними аккаунтами користувачів.
Користувачі мають право зафіксувати досягнуті між ними домовленості щодо передачі
бонусів у письмовій угоді, яка не має суперечити положенням цієї Угоди, а також
вимогам чинного законодавства України.
Припустимо, що користувач №1 вніс абонплату 560 грн та отримав нарахування
20 vim (vim-бонусний аккаунт №1) . Користувач №2 також вніс абонплату 560 грн та
отримав нарахування 20 vim (vim-бонусний аккаунт №2). Користувач №1 передав
користувачу №2 частину бонусів (5vim) з «нижньої частини» свого vim-бонусного
аккаунта.

Vim-аккаунти до передачі

Vim-аккаунти після передачі

Користувач №1
vim-аккаунт №1

Користувач №2
vim-аккаунт №2

Користувач №1
vim-аккаунт №1

+10vi

+10vim

+10vim

0

Користувач №2
vim-аккаунт №2

+10vim

0
+10vim

Глибина =10vim

+10vim

Глибина
аккаунта
зменшилась до
10vim-5vim
= 5m

+5vim

+10vim

Глибина=5vim

Глибина

Глибина
аккаунта
збільшилпсь до
10vim+5vim
=15vim

+5vim
Глибина =15vim

4.4.8. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВИЛА І УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ
БОНУСІВ У ВІДНОСИНАХ МІЖ КОРИСТУВАЧАМИ РОЗМІЩУЄТЬСЯ НА
ВЕБ-САЙТІ. УВАЖНО ПЕРЕГЛЯДАЙТЕ ВСІ РОЗ’ЯСНЕННЯ І ДОВІДКОВІ
МАТЕРІАЛИ, РОЗМІЩЕНІ НА ВЕБ-САЙТІ ВІД ІМЕНІ ПРАВОВЛАСНИКА,
ОСКІЛЬКИ ТАКІ МАТЕРІАЛИ МОЖУТЬ ДОПОВНЮВАТИ І ДЕТАЛІЗУВАТИ
ПОЛОЖЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ.
4.5. ІНШІ УМОВИ ЩОДО БОНУСНОЇ ПРОГРАМИ:

4.5.1. Правовласник залишає за собою право припинити дію Бонусної програми,
повідомивши про це користувачів не менше, ніж за 1 (один) місяць до закриття
(припинення) Бонусної програми. Інформація про припинення Бонусної програми
має бути доступною користувачам на Веб-сайті.
4.5.2. Правовласник на свій розсуд має право вносити зміни до правил нарахування
Бонусів, використання Бонусів та участі у Бонусній програмі у будь-який час без
попереднього повідомлення користувачів та будь-яких негативних наслідків для
себе. Інформація доводиться до відома користувачів шляхом розміщення на Вебсайті.
4.5.3. Згідно з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», усі
користувачі зобов'язуються забезпечувати належне зберігання персональних даних,
а також законне поводження з персональними даними інших користувачів.
4.5.4. Користувач підтверджує, що зазначені ним при реєстрації персональні дані
можуть бути використані Правовласником та уповноваженими ним особами, у
тому числі за межами України, з метою організації (забезпечення) роботи Вебсайту, відповідних програмних засобів і комплексів та та/або Бонусної програми.
4.5.5. Користувач підтверджує, що зазначені ним при реєстрації дані є
достовірними та актуальними і можуть використовуватися Правовласником для
необхідного інформування інших користувачів.
4.5.6. Користувачі не уповноважені представляти Правовласника ні в якій формі,
якщо інше прямо не вказано Правовласником. Правовласник не несе
відповідальність за заяви, зроблені від його імені третіми особами, якщо такі особи
не є уповноваженими представниками Правовласника.
4.5.7. Всі алгоритми роботи з Бонусами відбуваються у автоматизованому режимі
за допомогою програмно-технічних засобів. Правовласник не несе відповідальності
за будь-які можливі недоліки у роботі програмно-технічних засобів, які
забезпечують роботу Веб-сайту та/або Бонусної програми.
4.6. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У БОНУСНІЙ ПРОГРАМІ:
4.6.1. Припинення участі користувача у Бонусній програмі відбувається з тих
самих причин, які вказані у пунктах 12.1. та 12.2. цієї Угоди та є підставами для
припинення дії Угоди.
4.6.2. У разі припинення участі у Бонусній програмі, Бонуси в аккаунті
анулюються. Відомості про користувача видаляються через 2 роки після
припинення участі у Бонусній програмі.

5. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ
(ПРАВО КОРИСТУВАННЯ КОНТЕНТОМ)
5.1. Використовувати ресурси, можливості і контент Веб-сайту, залишати відгуки,
коментувати і оцінювати якість послуг, робіт та/або товарів інших користувачів,
публікувати власні матеріали і вести онлайн-спілкування можуть тільки
зареєстровані користувачі.

5.2. Користувач має право використовувати ресурси Веб-сайту способами, що не
суперечать основам його діяльності.
5.3. Права інтелектуальної власності на всі матеріали і контент Веб-сайту, ресурси і
сервіси, якщо не вказано інше, належать Правовласнику.
5.4. Копіювання матеріалів Веб-сайту без письмової згоди Правовласника
заборонено.
5.5. Допускається часткове цитування матеріалів Веб-сайту на нерегулярній основі
з обов'язковим посиланням на сторінку-джерело цитати (не більше 10% від
загального обсягу матеріалу).
6. РОЛЬ ПРАВОВЛАСНИКА
6.1. Правовласник не несе відповідальності за дії користувачів.
6.2. Правовласник залишає за собою право видаляти інформацію, яка негативно
впливає на імідж Веб-сайту (Платформи) та/або Правовласника.
6.3. Правовласник може заблокувати обліковий запис користувача з наступних
причин:
6.3.1. Порушення правил цієї Угоди, у тому числі Бонусної програми.
6.3.2. Дії, які розглядаються Правовласником як обман, шахрайство і введення в
оману користувачів та/або Правовласника.
6.3.3. Розсилка спаму та інших небажаних повідомлень користувачам Веб-сайту.
6.3.4. Розміщення користувачем допису, пропозиції та/або оголошення, які
рекламують та/або пропонують продаж заборонених товарів та/або надання
заборонених послуг вказаних у розділі 11. цієї Угоди.
6.4. Відновлення облікового запису можливе тільки у разі надсилання
Правовласнику відповідного запиту та прийняття Правовласником відповідного
рішення.
7. ОПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ
7.1. Користувач зобов’язується оплатити користування Веб-сайтом (сплатити
абонплату) в порядку і на умовах, визначених цією Угодою, а також відповідно до
роз’яснень та інформації, наведеній на Веб-сайті. Користувач оплачує послуги
Правовласника (сплачує абонплату) з забезпечення доступу користувача до
функціональних можливостей Веб-сайту (Платформи) шляхом внесення повної
передоплати вартості послуг на розрахунковий рахунок Правовласника.
7.2. Вартість послуг і актуальні реквізити для переказу грошових коштів
зазначаються Правовласником на Веб-сайті та/або на інформаційних ресурсах
партнерів Правовласника. Оплата здійснюється у національній валюті України –
гривні.
7.3. Повернення коштів за неотриманні послуги та/або відшкодування збитків
відбувається в порядку, передбаченому статтею 10 Закону України «Про захист
прав споживачів».

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
8.1. Політика конфіденційності інформації і правила обробки персональних даних
користувачів визначені в окремій угоді - ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ,
яка оформлена у вигляді Додатку №1 до цієї Угоди, який є її частиною.
Користувач дає свою згоду на прийняття цієї Угоди та Додатків до неї, і
погоджується з тим, яким чином Правовласник визначає порядок збору, зберігання
і обробки персональних даних.
9. ВЕБ-САЙТ НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ОСІБ ВІКОМ ДО 18 РОКІВ
9.1. ВЕБ-САЙТ, А ТАКОЖ ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ ФУНКЦІЇ ТА СЕРВІСИ НЕ
ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ОСІБ МОЛОДШЕ 18 РОКІВ. ЯКЩО ВИ МОЛОДШЕ 18
РОКІВ,
БУДЬ
ЛАСКА,
НЕ
НАМАГАЙТЕСЯ
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
(ЗАПОВНЮВАТИ
ФОРМИ
ТА/АБО
АНКЕТИ)
НА
ВЕБ-САЙТІ.
ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ ОСОБАМИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПОВНОЇ
ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ, А ТАКОЖ ОСОБАМИ, ЯКІ МОЛОДШЕ 18 РОКІВ,
ЗАБОРОНЕНО.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ
10.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Угодою
Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Користувач несе відповідальність за достовірність відомостей, які надаються
ним Правовласнику під час реєстрації, а також за достовірність будь-якої
інформації, повідомленої ним іншим користувачам Веб-сайту.
10.3. Правовласник не несе відповідальності за споживчі властивості і якість
товарів, послуг та/або робіт, що продаються (надаються, виконуються)
користувачами за допомогою Веб-сайту, а також за правомірність пропозицій
користувачів з продажу товарів та/або надання послуг (виконання робіт).
10.4. Правовласник не бере участі у правовідносинах між користувачами з приводу
укладення угод та не несе відповідальності за дії користувачів.
10.5. Правовласник не несе відповідальності за достовірність інформації, що
розміщується користувачами на Веб-сайті та/або через Веб-сайт, а також за
правомірність її розміщення.
10.6. Правовласник не несе відповідальності за будь-які наслідки, які сталися у
результаті перерви у роботі Веб-сайту та/або недоліків у роботі Веб-сайту,
викликаних технічними перебоями у роботі устаткування та/або програмного
забезпечення. Разом з тим, Правовласник зобов’язується приймати всі розумні
заходи для запобігання виникненню таких перебоїв.
10.7. Правовласник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки,
понесені користувачами або третіми особами, а також за упущену вигоду, що мала
місце в результаті роботи Веб-сайту.

10.8. Користувач погоджується з тим, що він несе особисту відповідальність (а
також з тим, що Правовласник не несе відповідальності перед користувачем або
будь-якими третіми особами) за будь-яке порушення користувачами своїх
зобов'язань, встановлених цією Угодою, а також за всі можливі наслідки таких
порушень (включаючи будь-які збитки або шкоду, які може понести
Правовласник).
КОРИСТУВАЧІ САМОСТІЙНО НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОДНЕ ПЕРЕД
ОДНИМ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЯКІ ВИТІКАЮТЬ З ПОЛОЖЕНЬ ЦІЄЇ
УГОДИ АБО З ДОМОВЛЕНОСТЕЙ І УГОД, ЯКІ УКЛАДАЮТЬСЯ МІЖ
КОРИСТУВАЧАМИ.
11. ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ І ТОВАРІВ, ПРОДАЖ, ПРОПОЗИЦІЯ І РЕКЛАМА
ЯКИХ ЗАБОРОНЕНІ
11.1. Користувачам забороняється розміщувати дописи/пропозиції/оголошення, які
рекламують та/або пропонують продаж наступних товарів та/або надання
наступних послуг:
- наркотичних речовин, прекурсорів, інших речовин, обіг яких обмежено або
заборонено відповідно до приписів чинного законодавства України;
- вибухових і легкозаймистих речовин, а також предметів, які становлять
небезпеку для життя і здоров'я;
- вогнепальної, холодної, травматичної зброї, а також боєприпасів і
комплектуючих до них;
- спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інші
засоби негласного отримання інформації;
- предметів, пов'язаних із діяльністю правоохоронних органів
(радіоелектронні і спеціальні технічні засоби, спеціальні засоби активної оборони,
що застосовуються правоохоронними органами, спеціальні знаки, посвідчення
тощо);
- персональних документів, бланків таких документів, баз даних;
- спиртних напоїв, сигарет і тютюнової продукції;
- порнографічних матеріалів та/або предметів;
- фармакологічних продуктів, медикаментів;
- людських органів і тканин;
- рідкісних і заборонених до продажу тварин;
- дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не у складі готового виробу;
- товарів набутих у незаконний спосіб;
- послуг, які пов’язанні з будь-якою протиправною діяльністю та/або
пропагують таку діяльність, а також послуг, які рекламують та/або просувають
будь-який з товарів, вказаних у пункті 11.1. цієї Угоди;
- інших заборонених чинним законодавством України товарів і послуг.

12. ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ УГОДИ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН
12.1. Моментом укладення цієї Угоди вважається момент натискання користувачем
кнопки «зареєструватися» («увійти», «надати згоду», «погоджуюсь» або іншої
кнопки з відповідним призначенням), розташованої на Веб-сайті та/або момент
фактичного початку використання Веб-сайту користувачем. Така дія Користувача
підтверджує надання згоди користувача з усіма умовами цієї Угоди.
12.1.1. У будь-якому випадку, заповнюючи форму реєстрації на Веб-сайті
користувач засвідчує факт прийняття умов цієї Угоди.
12.2. Правовласник має право в односторонньому порядку і в будь-який час
вносити зміни до цієї Угоди шляхом розміщення на Веб-сайті її нової версії.
12.3. Користувач у свою чергу зобов'язується систематично знайомитись з
актуальною редакцією цієї Угоди, розміщеної на Веб-сайті, включаючи
інформацію щодо внесення змін до цієї Угоди. Якщо Правовласником прямо не
буде вказано інше, нова редакція Угоди і Додатків до неї набуває чинності з
моменту їх розміщення на Веб-сайті.
12.4. У разі незгоди з новою редакцією Угоди Користувач зобов'язаний негайно
припинити користуватися Веб-сайтом.
13. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ
13.1. Користувач може у будь-який момент розірвати Угоду з Правовласником,
використовуючи відповідну процедуру видалення даних і припинивши
користуватися Веб-сайтом.
13.2. Розірвання угоди з боку Правовласника може мати місце у випадках:
порушення користувачем положень цієї Угоди, порушення користувачем положень
додатків до цієї Угоди, нанесення користувачем шкоди Веб-сайту, Правовласнику
або іншим користувачам Веб-сайту.
13.3. Відновлення взаємовідносин може відбутися за рішенням Правовласника у
разі надсилання Правовласнику відповідного запиту та після усунення причин
розірвання Угоди.
13.4. Розірвання Угоди між Правовласником і користувачем не тягне за собою
припинення будь-яких обов’язків користувача, які виникли у користувача перед
іншими користувачами. Користувач самостійно відповідає за своїми
зобов’язаннями перед іншими користувачами.
13.5. Розірвання Угоди між Правовласником і користувачем та/або видалення
користувачем свого аккаунту тягне за собою анулювання всіх бонусів, які
обліковувались за відповідним бонусним аккаунтом користувача.
14. ЗАКОНОДАВСТВО І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
14.1. Діяльність Правовласника здійснюється відповідно до законодавства України.
Всі суперечки, пов'язані з дією цієї Угоди, вирішуються шляхом проведення

переговорів. Якщо у зазначений спосіб спір вирішити неможливо, то він підлягає
подальшому розгляду в судах України.
14.2. Визнання в судовому порядку недійсними окремих положень цієї Угоди не
тягне за собою недійсність Угоди в цілому.
15. ДОДАТКИ
15.1. Дана Угода містить наступні додатки, які є її частиною (а також самостійними
юридичними документами):
Додаток №1 (згода на обробку персональних даних та інші положення про обробку
персональних даних користувачів) – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
Використовуючи Веб-сайт, Ви зобов'язані ознайомитись і погодитись з усіма
умовами нашої ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ за наступним посиланням –
https://vimmoney.com.
16. ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК
16.1. Якщо у Вас виникли будь-які питання щодо даної Угоди, будь ласка,
зв'яжіться з нами за адресою електронної пошти – info@vimmoney.com.

