ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ
CREDITON
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ CREDITON, НАПОЛЕГЛИВО РАДИМО ТА
ПРОСИМО ВАС ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ КОРИСТУВАННЯ
СЕРВІСОМ CREDITON. У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВИ НЕ МАЄТЕ НАМІРУ
КОРИСТУВАТИСЯ ПОСЛУГАМИ СЕРВІСУ CREDITON АБО НЕЗГОДНІ З ЦИМИ
ПРАВИЛАМИ КОРИСТУВАННЯ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ СЕРВІС
CREDITON. ФАКТ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ СЕРВІСУ CREDITON ОЗНАЧАЄ
АВТОМАТИЧНЕ ПРИЙНЯТТЯ ВАМИ УМОВ ДАНИХ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ.
Суб'єкт господарювання – ФОП Полтєв Антон Едуардович, який зареєстрований у
відповідності до законодавства України (далі по тексту «CREDITON»/«Ми») та фізична
особа, що виявила бажання скористатися послугами сервісу CREDITON (далі по тексту
«Користувач»/«Ви» ) (разом «Сторони», а окремо «Сторона») та ознайомилася з цими
Правилами користування (далі по тексту «Правила користування»/«Публічний договір»)
домовилися про наступне:
CREDITON через веб-сайт: https:// crediton.org.ua/ та його субдомени (далі по тексту «Веб-сайт») надає Користувачу доступ до веб-платформи CREDITON та можливість її
використання з метою ознайомлення, замовлення та отримання послуг Партнерів
CREDITON (далі по тексту - «Послуги»).
Використовуючи Веб-сайт сервісу CREDITON, Користувач підтверджує, що він
погоджується з усіма вимогами, що передбачені цими Правилами користування.
Інформація про послуги Партнерів CREDITON може включати Віджети, інструменти
та/або будь-яку іншу інформацію, яка дозволяє замовити та отримувати такі послуги
Партнерів CREDITON. Якщо не вказано інше, доступ до таких Віджетів, інструментів
та/або будь-якої іншої інформації надається Партнерами CREDITON безкоштовно і
виключно для особистого користування.
Послуги Партнерів CREDITON надаються відповідно до умов Примірного договору про
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ДЖЕНЕСІС
ФІНАНС» у формі публічної пропозиції (оферти).
Приймаючи та погоджуючись із цими Правилами користування, Користувач підтверджує,
що він володіє достатньою дієздатністю та правоздатністю на укладення цього
Публічного договору з CREDITON.
Користувач не має права користуватися Послугами сервісу CREDITON в тих випадках,
коли: (і) використання таких Послуг являється незаконним в тій юрисдикції, резидентом
якої є Користувач або в якій фактично перебуває Користувач в процесі користування
сервісом CREDITON; (іі) в тих ситуаціях, коли Користувач являється резидентом країни,
яка підтримує тероризм або (ііі) в інших випадках, передбачених даними Правилами
користування або/та чинним законодавством України.

ВИЗНАЧЕННЯ
Веб-сайт є сайтом сервісу CREDITON, доступ до якого надається за посиланням https://
crediton.org.ua/ та його субдоменів, де Користувач може використовувати Послуги
CREDITON відповідно до положень та умов, зазначених у цих Правилах користування.
Сервіс CREDITON – означає веб-платформу, що через Веб-сайт надає Послуги
Користувачам на умовах, зазначених у цих Правилах користування.
Партнер CREDITON (далі також - Партнер) – компанія, інформація про послуги якої
розміщена на сервісі CREDITON.
Інформація Партнерів – детальна інформація про особливості та порядок отримання
послуг Партнерів CREDITON, яка включає Віджети, інструменти та/або іншу інформацію
про такі послуги.
Віджет - частина програмного коду стороннього ресурсу Партнера CREDITON, яка
розміщена на Веб-сайті та виконує певні функції або послуги, які надаються таким
Партнером CREDITON.
Веб-платформа CREDITON - інформаційно-аналітичні дані включаючи, але не
обмежуючись, текстові матеріали, статті, публікації, зображення, які захищені авторським
правом і належать або контролюються CREDITON.
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ CREDITON
Будь-який Користувач може користуватися сервісом CREDITON відповідно до умов цих
Правил користування.
Користувач може використовувати сервіс CREDITON для ознайомлення з Інформацією
Партнерів, замовлення та/або отримання послуг Партнерів CREDITON через вебплатформу CREDITON.
В рамках сервісу CREDITON Користувачеві може надаватись окрема Інформація
Партнерів, яка включає Віджети, інструменти та/або будь-яку іншу інформацію, яка
дозволяє замовити та/або отримати послуги Партнерів CREDITON.
У жодному разі CREDITON не несе відповідальності за безпеку та якість Інформації
Партнерів, та не гарантує її актуальність та можливість використання Користувачем.
Будь-яка інформація щодо Партнерів CREDITON, у тому числі щодо послуг таких
Партнерів, а також будь-які Віджети та/або інструменти, які ними надаються,
представлені на сервісі CREDITON виключно з метою ознайомлення. У будь-якому
випадку, Користувач визнає і погоджується, що він використовує таку Інформацію
Партнерів виключно на власний ризик.

Користувач розуміє та погоджується, що CREDITON у будь-який час та без попереднього
повідомлення може змінити Партнерів, у тому числі видалити будь-яку інформацію щодо
них та/або додати інформацію на сервіс CREDITON про інших партнерів.
Для користування сервісом СREDITON Користувач повинен мати доступ до Інтернету.
Всі платежі у зв’язку із доступом до Інтернету здійснюються виключно Користувачем.
Користувач не повинен використовувати сервіс CREDITON для незаконних дій або дій,
які можуть прямо або опосередковано порушувати права третіх осіб та / або загрожувати
життю та здоров'ю людей, а також завдавати шкоди навколишньому середовищу.
ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ПАРТНЕРІВ
Користувач розуміє та погоджується, що CREDITON у будь-який час може змінити зміст
Інформації Партнерів та/або припинити доступ до неї через сервіс CREDITON. У такому
випадку Користувач розуміє, що може втратити доступ до такої Інформації Партнерів і не
буде вимагати її отримання та/або повернення від CREDITON.
Факт того, що Користувач продовжує використовувати сервіс CREDITON, означає
автоматичне прийняття ним таких змін та обмежень у повному обсязі.
Партнерам CREDITON забороняється розміщувати на сервісі CREDITON будь-яку
Інформацію Партнерів, що може порушувати права Користувачів та/або погіршувати їх
правове становище під час ознайомлення, замовлення та /або отримання послуг Партнерів
CREDITON.
Користувач має право у будь-який час звернутися до служби підтримки CREDITON з
питань виявлення таких порушень з боку Партнерів на електронну адресу CREDITON, що
вказана у розділі «Служба підтримки CREDITON» цих Правил користування.
ВЕБ-ПЛАТФОРМА CREDITON
Всі права на веб-платформу CREDITON, яка розміщена на Веб-сайті, у повній мірі
належать та контролюються CREDITON.
Веб-платформа CREDITON захищена авторським правом відповідно до українських та
міжнародних законів про авторське право і призначена тільки для особистого
некомерційного використання Користувачем.
Користувач не може змінювати, публікувати, передавати, брати участь в передачі або
продажу, відтворювати, поширювати, демонструвати або яким-небудь чином
експлуатувати будь-які складові веб-платформи CREDITON повністю або частково.
Будь-яка інформація розміщується на веб-платформі CREDITON на принципах «ЯК Є» і
«ЯК ДОСТУПНО», виключно з метою ознайомлення і призначена лише для особистого
користування Користувачем. CREDITON не несе відповідальності за можливі наслідки

використання інформації, що розміщена на веб-платформі CREDITON, в цілях, що не
передбачені цими Правилами користування.
CREDITON також не дає жодних гарантій щодо безперервності, своєчасності,
безпечності, точності та надійності інформації, що може бути розміщена на веб-платформі
CREDITON.
Користувач розуміє та погоджується, що Віджети не є складовою частиною вебплатформи CREDITON та належать виключно Партнерам CREDITON. У будь-якому
випадку Користувач використовує такі Віджети виключно на власний ризик та будь-які
претензії у зв’язку з їх використанням Користувач адресуватиме виключно Партнерам
CREDITON.
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА
Під час замовлення та/або отримання послуг Партнерів через сервіс CREDITON,
Користувач може передавати персональні дані таким Партнерам. У будь-якому випадку
CREDITON не несе відповідальності за збереження та захист персональних даних
Користувачів, доступ до яких надається Партнерам CREDITON через сервіс CREDITON.
Користувач погоджується, що всі особливості, стосовно отримання (збирання), зберігання
та використання персональних даних містяться у відповідних документах та/або політиках
на ресурсах таких Партнерів. Користувач розуміє та погоджується, що має особисто
ознайомитися з умовами таких документів та/або політик Партнерів CREDITON перед
замовленням та отримання послуг Партнерів.
ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
CREDITON не надає жодних гарантій щодо комерційної сумісності Послуг, придатності
Послуг для певної мети, порушення або захисту завантажених та / або переданих даних і
інформації Користувача. Користувач визнає та погоджується, що використовує сервіс
CREDITON виключно на власний ризик.
CREDITON не дає жодних гарантій стосовно будь-яких результатів, які можуть бути
отримані під час користування сервісом CREDITON, а також не гарантує, що сервіс
CREDITON та всі інші послуги відповідають очікуванням і вимогам Користувача.
CREDITON не несе відповідальності за будь-які наслідки, які можуть виникнути для
Користувача у разі замовлення та/або отримання Користувачем послуг Партнерів через
сервіс CREDITON. У будь-якому випадку Користувач використовує послуги Партнерів
CREDITION виключно на власний ризик та будь-які претензії у зв’язку з їх замовленням
та/або отриманням Користувач адресуватиме виключно Партнерам CREDITON.
CREDITON не гарантує, що послуги Партнерів є безпечними та не можуть заподіяти
шкоду Користувачеві чи будь-яким іншим третім особам внаслідок їх використання. У

будь-якому випадку, CREDITON не несе відповідальності за дії Партнерів CREDITON,
так само як і за безпеку та якість послуг Партнерів.
Будь-яка усна або письмова інформація або порада, які можуть надаватися CREDITON, не
дають жодних гарантій і ніяким чином не збільшують кількість зобов'язань CREDITON
перед Користувачем та / або будь-якою третьою стороною.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЦИХ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ
Користувач погоджується з тим, що в будь-який момент та без попереднього
повідомлення Користувача, CREDITON може внести зміни та/або доповнення до цих
Правил користування, при цьому, вся інформація, стосовно внесених змін та/або
доповнень буде відображатися в цих Правилах користування або розміщена на Веб-сайті.
Якщо Користувач не згоден з змінами та / або доповненнями до цих Правил користування,
Користувач повинен негайно припинити користуватися сервісом CREDITON. Якщо ж
Користувач продовжує використовувати сервіс CREDITON, слід вважати, що Користувач
згоден та приймає всі зміни та/або доповнення до даних Правил користування.
СЛУЖБА ПІДТРИМКИ CREDITON
Використовуючи сервіс CREDITON, Користувач може звернутися до служби підтримки
CREDITON для консультацій щодо технічних та інших питань, які можуть виникнути під
час використання сервісу CREDITON.
CREDITON гарантує докласти усіх розумних зусиль, щоб надати Користувачу якісну та
вчасну підтримку.
Якщо Користувач має намір звернутися до служби підтримки CREDITON, він має
надіслати електронного листа на info@crediton.org.ua з відповідним запитом та / або
запитанням.
У такому випадку CREDITON надасть відповідь на відповідну електронну адресу
Користувача.
ЗАКОНОДАВСТВО
Ці Правила користування складені українською мовою та регулюються відповідно до
чинного законодавства України.
Використовуючи сервіс CREDITON, Користувач гарантує, що він відповідає всім вимогам
чинного законодавства України, а також вимогам юрисдикції, в якій Користувач є
резидентом, та / або території, на якій Користувач користується сервісом CREDITON.
Всі спори між CREDITON та Користувачем повинні бути врегульовані у відповідному
суді м. Києва (Україна) згідно чинного законодавства України.

Якщо під час судового розгляду з’ясується, що Користувач не володіє українською
мовою, Користувач зобов'язаний здійснити переклад усіх необхідних документів за
власний рахунок. Витрати на прибуття Користувача до місця проведення судового
засідання, а також усі пов'язані з цим витрати оплачуються виключно Користувачем.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Користувач підтверджує та погоджується, що ці Правила користування є Публічним
договором між СREDITON та Користувачем.
Наявність цього Договору скасовує усі попередні та поточні усні й письмові
домовленості, пропозиції та заяви щодо використання сервісу CREDITON чи будь-якого
іншого предмету, що охоплюється цими Правилами користування.
Якщо будь-яке положення цих Правил користування буде визнано недійсним чи
незаконним, інші положення продовжують діяти в повній мірі.
Ці Правила користування діють до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань,
передбачених цими Правилами користування.
У рамках цих Правилах користування не створюється будь-яке партнерство, асоціація, а
також не виникає будь-яких агентських відносин або відносин, що можуть мати на меті
отримання спільного прибутку.

