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ФІНАНСУВАННЯ
НОВИХ АВТОМОБІЛІВ

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
Сторони погодили, що Терміни, які використовуються в Договорі, мають таке значення:

Адміністрування фінансових акти-
вів для придбання товарів у групі:

фінансова послуга, що надається Товариством і передбачає залучення грошових коштів учасників групи, 
об'єднання цих коштів з метою придбання та розподілу Автомобілів між учасниками групи.

Система придбання у групах або 
Система або Система АвтоТак:

система, яка полягає у наданні фінансової послуги з адміністрування фінансових активів для придбання Авто-
мобілів, створенні груп покупців (Учасників групи), метою яких є придбання Автомобілів за рахунок об’єднаних 
грошових коштів учасників групи у порядку та на умовах, передбачених Договором про адміністрування.

АвтоТак: торговельна марка, що зареєстрована згідно із законодавством України та використовується для позначення 
фінансової послуги, що надається АВТО ПРОСТО з адміністрування фінансових активів для придбання товарів 
(Автомобілів) у групах.

Договір про адміністрування або 
Правочин або Договір:

укладений в письмовій формі договір про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання 
товарів (Автомобілів) у групах, згідно з яким Товариство за винагороду зобов’язується забезпечити придбання 
Автомобіля Учаснику за рахунок об’єднаних періодичних платежів учасників групи, а Учасник зобов’язується 
сплатити загальну кількість періодичних платежів, необхідних для повної оплати поточної ціни Автомобіля та 
вартість послуги (Винагороду Товариства). 

Учасник групи або Учасник: фізична та/або юридична особа, з якою Товариство уклало договір про адміністрування для придбання Авто-
мобіля у групі.

Отримувач Автомобіля: учасник групи, який за результатами розподілу товару в групі, набув право на отримання Автомобіля.

Автомобіль або товар: транспортний засіб, що придбавається через Систему АвтоТак згідно з укладеним Договором про адміністру-
вання. Марка та базова комплектність моделі Автомобіля вказуються в Додатку №1 до Договору про адміні-
стрування.

Графік внесків: загальна кількість періодичних платежів та щомісячної винагороди, яку учасник групи повинен сплатити Това-
риству на підставі Договору про адміністрування. Графік внесків, зазначається у Додатку №1 до Договору про 
адміністрування.

Періодичний платіж: грошові кошти, що періодично (щомісяця) вносяться учасником групи на окремий поточний рахунок Товариства 
в банку для оплати поточної ціни Автомобіля та використовуються для формування Фонду групи відповідно до 
умов договору про адміністрування та внутрішніх правил. Розмір періодичних платежів визначається Товари-
ством щомісяця шляхом ділення Поточної ціни Автомобіля на загальну кількість періодичних платежів.

Винагорода Товариства: грошові кошти, що сплачуються Учасником та є оплатою послуг Товариства за Договором про адміністрування. 
Винагородою Товариства є:
А) Щомісячна винагорода: грошові кошти, які Учасник сплачує разом з кожним періодичним платежем, що-
місячний розмір яких складає зазначений у Додатку №1 до Договору відсоток від Поточної ціни автомобіля;
Б) Винагорода за послуги, пов’язані з включенням договору до системи АвтоТак та формуванням групи: вказана 
винагорода сплачується після того, як Учаснику буде повідомлено про дату створення групи та номер групи, до 
якої включено його договір про адміністрування. Розмір цієї винагороди складає зазначений у Додатку №1 до 
Договору відсоток від Поточної ціни автомобіля, дійсної на дату підписання Договору;
В) Винагорода за послуги, пов’язані з передачею автомобіля учаснику: грошові кошти за послуги, пов’язані з 
передачею Автомобіля Отримувачу Автомобіля. Розмір цієї винагороди складає зазначений у Додатку №1 до 
Договору відсоток від Поточної ціни автомобіля, дійсної на дату надання Учаснику Права на отримання Авто-
мобіля, і яку Учасник повинен сплатити після повідомлення про надання йому Права на отримання Автомобіля. 

Поточна ціна Автомобіля: ціна автомобіля, яка встановлюється Постачальником кожного місяця в останній робочий день місяця та є осно-
вою для розрахунку грошового розміру періодичних платежів та Винагороди Товариства, передбачених До-
говором. Поточна ціна Автомобіля може змінюватися протягом строку дії Договору про адміністрування, що 
відповідно, зумовлює зміну грошового розміру періодичних платежів та Винагороди Товариства.

Розподіл товару: щомісячний захід, який проводиться Товариством з метою визначення Отримувача Автомобіля, шляхом надан-
ня Права на отримання Автомобіля.

м. _______________________________________ «______»___________________________201___р. ДОГОВІР №_________________________

Про надання фінансової послуги з адміністрування фінансових активів для придбання товару (Автомобіля) у групі
Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ПРОСТО», надалі «АВТО ПРОСТО» або «Адміністратор» або «Фінансова установа» або «Това-
риство» (Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №313 від 19.01.2012р., безстрокова Ліцензія видана Національною комісією, що  
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (розпорядження №2239 від 15.09.2015р.)), в особі 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(посада) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ПІБ)

що діє на підставі Довіреності, та громадянин/юридична особа ___________________________________________________________________________________
 (ПІБ)

____________________________________________________________________, надалі - Учасник системи, особисті дані якого зазначені у Додатку №1 до 
даного Договору, надалі разом поіменовані як «Сторони», уклали цей Договір про наступне:
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РОЗДІЛ І.

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Предметом Договору є надання Учаснику фінансової послуги з ад-
міністрування фінансових активів для придбання Автомобіля за 
рахунок об’єднаних періодичних платежів учасників групи через 
систему АвтоТак. Договір укладається шляхом його підписання Сто-
ронами Договору та підписання Додатку №1, який є невід’ємною 
частиною Договору.
АВТО ПРОСТО є товариством, що надає фінансову послугу з адмі-
ністрування фінансових активів для придбання автомобілів Учас-
никами через систему придбання у групах АвтоТак. АВТО ПРОСТО 
забезпечує придбання Автомобіля за рахунок об’єднаних грошових 
коштів учасників на умовах Договору та у відповідності до Внутріш-
ніх правил за умови виконання Учасником всіх зобов’язань, перед-
бачених Договором про адміністрування.

Стаття 2. ОБОВ’ЯЗКИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ
АВТО ПРОСТО зобов’язується надавати Учаснику системи наступні 
послуги в порядку та строки, визначені Договором:
- Забезпечення функціонування системи АвтоТак, яка складається з 
груп, кожна з яких після її формування має незмінну кількість учас-
ників, без залучення нових учасників до групи, за виключенням ви-
падків заміни учасника, коли внаслідок передачі прав та обов’язків 
за Договором та/або дострокового розірвання Договору один учас-
ник вибуває з групи, а інший набуває його прав та обов’язків;
- Ознайомлення Учасників з умовами Договору, Внутрішніми прави-
лами та надання інформації, передбаченої чинним законодавством;
- Об’єднання учасників системи АвтоТак у групи з метою придбання 
автомобілів;
- Формування групи, включення Учасника у групу та повідомлення 
Учасника про дату створення групи протягом семи робочих днів з 
дати її створення;
- Укладення договору з Постачальником та забезпечення визначен-
ня поточної ціни товару Постачальником;
- Проведення Розподілу товару;
- Придбання та розподіл автомобілів між учасниками групи;
- Отримання періодичних платежів та формування фонду групи;
- Ведення реєстру учасників групи, облік періодичних платежів 
учасників групи;
- Організацію передачі Автомобіля у власність Отримувача товару;
- Здійснення повернення періодичних платежів за достроково розі-
рваними Договорами, в строки та на умовах, визначених Договором;
- Здійснення оплати Автомобіля Постачальнику та забезпечення пе-
редачі Постачальником Автомобіля у власність Учасника  в строки та 
на умовах, визначених Договором;

- Адміністрування групи, до складу якої входить Учасник системи, до 
завершення строку її існування-закриття групи;
- Вчинення всіх інших дій, спрямованих на придбання Учасником 
автомобіля через систему за рахунок об’єднаних періодичних пла-
тежів учасників; 
- Надання всіх інших послуг, визначених у Договорі та Додатках до 
нього.

Стаття 3. ПРАВА УЧАСНИКА ГРУПИ
Учасник групи має наступні права, визначені Договором:
- Право приймати участь в Розподілах товару, організованих АВТО 
ПРОСТО, у групі, до якої включено Учасника;
- Право отримати Автомобіль на умовах Договору;
- Право вибору моделі або марки Автомобіля, яка відрізняється від 
вказаної в Додатку №1 до Договору, згідно з можливостями Поста-
чальника;
- Право сплачувати Авансові внески відповідно до положень Дого-
вору;
- Право достроково розірвати Договір;
- Право односторонньо відмовитися від Договору протягом чотир-
надцяти календарних днів з дати його укладення; 
- Право достроково виконати Договір;
- Право передачі третім особам прав та обов’язків за Договором за 
згодою Товариства;
- Право отримувати інформацію щодо функціонування групи, до 
якої належить Учасник;
- Інші права, визначені Договором.

Стаття 4. ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА ГРУПИ
Учасник зобов’язується виконувати зобов’язання, передбачені Догово-
ром про адміністрування, в порядку та строки, визначені Договором:
- Сплатити Винагороду за послуги, пов’язані з включенням договору 
до системи АвтоТак та формуванням групи протягом 10 (десяти) днів 
після повідомлення Товариством Учаснику номера групи, до якої він 
належить, та дати створення групи;
- Сплатити Винагороду за послуги, пов’язані з передачею автомобіля 
учаснику, після надання Права на отримання автомобіля;
- Щомісяця не пізніше 15–го числа кожного місяця сплачувати періо-
дичні платежі разом із щомісячною винагородою;
- Надати визначені Договором про адміністрування засоби забезпе-
чення зобов’язань за Договором, зокрема договір поруки та договір 
застави;
- Укласти договір страхування КАСКО отриманого Автомобіля, який 
передбачатиме виплату страхового відшкодування на користь АВТО 

Фонд групи: сума періодичних платежів, сплачених Учасниками певної групи на певну дату, за рахунок яких Товари-
ством здійснюється придбання автомобілів Учасникам групи та повернення сплачених Учасниками групи 
періодичних платежів, договори з якими припинено достроково.

Постачальник: суб’єкт господарювання, з яким Товариством укладено договір на постачання Автомобілів учасникам групи за 
рахунок об’єднаних грошових коштів учасників групи, який передає товари у власність учасників групи – отри-
мувачів Автомобіля.

Група: наперед визначена Товариством кількість учасників, періодичні платежі яких об’єднуються для придбання Авто-
мобіля кожному учаснику, який належним чином виконує зобов’язання за Договором. Кількість учасників групи 
зазначається у Додатку №1 до Договору про адміністрування.

Замовлення на передачу Автомо-
біля:

письмова вимога Товариства, що направляється Постачальнику, про передачу Автомобіля Отримувачу товару.

Авансовий внесок: періодичний платіж разом із щомісячною винагородою, який Учасник може здійснити за власним бажанням, з 
метою дострокового виконання зобов’язань за Договором.

Додатковий договір: Додаток до Договору, укладений з Отримувачем Автомобіля, що свідчить про стан розрахунків за Договором 
про адміністрування, в якому Сторони відображають взаємні розрахунки за Договором про адміністрування 
станом на дату надання Права на отримання Автомобіля, та вказують розмір загальної заборгованості (у разі 
наявності), що має бути сплачена Учасником протягом строку дії Договору.

Правила або Внутрішні правила: затверджені у встановленому порядку уповноваженим органом Товариства внутрішні правила надання 
фінансової послуги з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах.
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ПРОСТО у межах суми, розмір якої не перевищуватиме розміру за-
гальної заборгованості Учасника за Договором про адміністрування;
- Укласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідаль-
ності власника Автомобіля, отриманого за Системою АвтоТак;
- Отримати Автомобіль згідно з умовами Договору;
- Виключно за письмовою згодою АВТО ПРОСТО знімати з обліку в 
територіальних органах МВС (сервісних центрах МВС) Автомобіль 
та вчиняти інші правочини щодо розпорядження Автомобілем до 
моменту повного виконання зобов’язань за Договором;
- Підписати акт із ТОВ «АВТО ПРОСТО», що свідчить про виконання 
зобов’язань за Договором;
- За вимогою АВТО ПРОСТО надавати копії квитанцій про здійснення 
сплати за Договором;
- Виконувати інші зобов’язання, передбачені Договором.

Стаття 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторона-
ми й діє протягом десяти років, але в будь-якому разі до моменту ви-
конання обома Сторонами всіх зобов’язань, передбачених Договором.

Стаття 6. ЗМІНА ДОГОВОРУ
Цей Договір може бути змінений лише за згодою Сторін шляхом 
укладення Додатків до Договору. 
Не є зміною умов Договору щомісячне повідомлення Постачальни-
ком Поточної ціни Автомобіля, яка застосовується для розрахунку 
розміру періодичних платежів та Винагороди Товариства за Дого-
вором. 
Не є зміною умов Договору застосування Товариством погоджених 
з Учасником умов, викладених у Статтях 2, 7, 9 Розділу ІІ Договору.

РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ФІ-
НАНСОВИХ АКТИВІВ ДЛЯ ПРИДБАННЯ АВТОМОБІЛІВ У ГРУПАХ 
АВТОТАК

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. СТВОРЕННЯ ГРУПИ. СПЛАТА 
ВИНАГОРОДИ ЗА ПОСЛУГИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВКЛЮЧЕННЯМ ДОГОВОРУ 
ДО СИСТЕМИ АВТОТАК ТА ФОРМУВАННЯМ ГРУПИ
1.1 Зобов’язання АВТО ПРОСТО щодо надання послуг з адміністру-
вання фінансових активів для придбання Автомобілів за рахунок 
об’єднаних грошових коштів учасників в частині передачі Автомо-
білів у власність Учасників забезпечуються Договорами поставки, 
укладеними між АВТО ПРОСТО та Постачальником Автомобіля.
1.2 Учасник уповноважує АВТО ПРОСТО на організацію та адміні-
стрування системи АвтоТак. Система функціонує таким чином, що 
кількість Учасників групи, яким надається Право на отримання Ав-
томобіля, відповідає кількості Автомобілів, яку можливо придбати 
за рахунок Фонду групи. Учаснику, який сплатив загальну кількість 
періодичних платежів та виконав усі зобов’язання щодо сплати Ви-
нагороди Адміністратора, буде надано Право на отримання Авто-
мобіля на найближчому Розподілі товару, який буде проводитись у 
місяці, наступному за місяцем, в якому Учасник повністю виконав 
усі зобов’язання за Договором, але не пізніше двох місяців з мо-
менту повної оплати Поточної ціни Автомобіля та виконання інших 
зобов’язань за Договором.
1.3 АВТО ПРОСТО зобов’язується об’єднати даний Договір у групу з 
іншими Договорами системи.
1.4 Кожній створеній групі Учасників надається номер. Кожному 
Учаснику надається порядковий номер в його групі.
1.5 Початком функціонування групи вважається дата створення 
групи.
1.6 Учасник зобов’язується сплатити Винагороду за послуги, пов’язані 
з включенням Договору до системи АвтоТак та формуванням групи, 
протягом 10 (десяти) календарних днів після повідомлення Това-
риством Учаснику номера групи, до якої він належить, та дати ство-
рення групи.
1.7 У разі, якщо Учасник протягом 10 (десяти) календарних днів з 
дня направлення на його адресу рахунку не здійснить оплату Ви-

нагороди за послуги, пов’язані з включенням Договору до системи 
АвтоТак та формуванням групи, АВТО ПРОСТО має право в одно-
сторонньому порядку розірвати підписаний Договір та/або вимага-
ти сплати неустойки (штрафу, пені) згідно з положеннями Договору, 
викладеними в Статті «Невиконання зобов’язань за Договором» 
Розділу ІІ Договору. Послуга, пов’язана з включенням Договору до 
системи АвтоТак та формуванням групи, вважатиметься наданою та 
прийнятою Учасником після отримання останнім рахунку на сплату 
першого періодичного платежу разом із щомісячною винагородою.

Стаття 2. ПОТОЧНА ЦІНА АВТОМОБІЛЯ. РОЗРАХУНОК ПЕРІОДИЧ-
НИХ ПЛАТЕЖІВ, ЩОМІСЯЧНОЇ ВИНАГОРОДИ ЗА ПОСЛУГИ З АДМІ-
НІСТРУВАННЯ І СТРОК ЇХ СПЛАТИ. ПРИЗНАЧЕННЯ ВНЕСКІВ
2.1 Поточна ціна Автомобіля є критерієм-основою для розрахун-
ку розміру періодичних платежів, Винагороди Товариства та інших 
платежів, передбачених Договором, протягом всього строку існу-
вання групи, та повідомляється АВТО ПРОСТО Постачальником.
2.2 У разі зміни поточної ціни Автомобіля АВТО ПРОСТО має право 
змінювати розмір періодичних платежів та винагороди, які мають 
вноситися учасниками групи. Про зміну поточної ціни товару АВТО 
ПРОСТО письмово повідомляє учасників групи протягом 7 (семи) 
робочих днів з дати отримання від Постачальника документа, що 
підтверджує її зміну (далі – дата зміни поточної ціни товару). У та-
кому повідомленні зазначаються: дата зміни поточної ціни товару, 
нова поточна ціна товару, розмір періодичних платежів та щомісяч-
ної винагороди за послуги, які мають надалі вноситися учасниками 
групи з дати зміни поточної ціни товару.
2.3 Учасник зобов’язаний повністю сплатити періодичні плате-
жі та щомісячну винагороду згідно з Графіком внесків. Учасник 
зобов’язаний сплачувати періодичний платіж разом із щомісячною 
винагородою протягом перших 15 (п’ятнадцяти) календарних днів 
місяця. АВТО ПРОСТО щомісяця надсилає рахунки на сплату пері-
одичного платежу разом із щомісячною винагородою за адресою, 
вказаною Учасником у Договорі. Неотримання рахунка на сплату 
за вказаною адресою не звільняє Учасника від обов’язку вчасно 
сплачувати періодичний платіж разом із щомісячною винагородою 
на банківський рахунок АВТО ПРОСТО. У разі неотримання рахун-
ку Учасник повинен звернутися до Представника АВТО ПРОСТО з 
метою отримання інформації про розмір поточного періодичного 
платежу та щомісячної винагороди або зателефонувати до Відділу 
по роботі з клієнтами за телефонним номером (+38 044) 230-02-35 
(у разі зміни вказаного номеру Учаснику групи буде повідомлено 
новий номер у рахунку на сплату), або надіслати електронне пові-
домлення на адресу infocuota@autotak.com.ua, або зайти на персо-
нальну сторінку Учасника на сайті www.autotak.com.ua з використан-
ням персонального паролю для входу, повідомленого АВТО ПРОСТО.
2.4 АВТО ПРОСТО надає послуги з адміністрування фінансових 
активів для придбання Автомобілів через систему АвтоТак, до за-
вершення Графіка внесків групи, до якої включено Договір. Розмір 
винагороди Адміністратора за Договором в частині сплати Щомі-
сячної винагороди розраховується шляхом множення зазначеного 
в Додатку №1 до Договору відсотку Щомісячної винагороди на По-
точну ціну Автомобіля. Учасник має право сплатити АВТО ПРОСТО 
Винагороду Товариства щомісячними внесками відповідно до Гра-
фіка внесків або достроково одноразовим платежем. У випадку, 
якщо Учасник групи вирішив сплатити Винагороду Товариства до-
строково одноразовим платежем, він повинен звернутися до АВТО 
ПРОСТО з метою отримання розрахунку загального розміру Вина-
городи Товариства та рахунку для сплати.
АВТО ПРОСТО не може збільшувати відсоток Щомісячної винаго-
роди, встановлений в Додатку №1 до Договору. Разом з тим, АВТО 
ПРОСТО має право зменшити розмір відсотку Щомісячної винаго-
роди за умови, що таке зменшення не позначиться на стабільному 
розвитку процесу адміністрування системи та на виконанні Адміні-
стратором своїх обов’язків за Договором.
2.5 Періодичні платежі, сплачені Учасником у встановлені строки та 
відповідно до Поточної ціни автомобіля, дійсної на момент сплати, 
зараховуються як відсоток від Поточної ціни Автомобіля та не під-
лягають перерахунку.
2.6 У випадку, якщо періодичний платіж та щомісячна винагоро-ЗР
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да сплачені в розмірі, який не відповідає Поточній ціні Автомобі-
ля, дійсній на момент сплати, Учасник, який вже одержав Право на 
отримання Автомобіля, зобов’язаний сплатити недоплачену частину 
періодичного платежу та щомісячної винагороди протягом строку 
дії Графіка внесків за першою вимогою АВТО ПРОСТО. Учасник, який 
ще не одержав Право на отримання автомобіля, зобов’язаний спла-
тити недоплачену частину періодичного платежу та щомісячної ви-
нагороди до моменту передачі Автомобіля.
2.7 Кожну окремо сплачену Учасником суму АВТО ПРОСТО викорис-
тає для заліку за Договором у наступному порядку: Щомісячна ви-
нагорода, Періодичний платіж.
2.8 Учасник здійснює оплату за Договором виключно у безготівко-
вому порядку на банківський рахунок АВТО ПРОСТО. Представники 
АВТО ПРОСТО не вповноважені приймати платежі за Договором.

Стаття 3. АВАНСОВІ ВНЕСКИ
3.1 Учасник має право за власним бажанням сплачувати авансові 
внески в будь-який момент протягом Графіка внесків. Авансовий 
внесок складається з Періодичного платежу та Щомісячної вина-
городи.
3.2 Розмір Авансових внесків розраховується відповідно до Поточ-
ної ціни Автомобіля, дійсної на момент оплати.
3.3 Сплачені Авансові внески використовуються для послідовного 
скасування періодичних платежів разом із щомісячною винагоро-
дою за Графіком внесків у зворотному порядку, починаючи з остан-
нього періодичного платежу з щомісячною винагородою.
3.4 Після одержання Права на отримання Автомобіля, Учасник має 
право одноразово письмово звернутися до АВТО ПРОСТО з про-
ханням про пропорційне розподілення сплачених Авансових вне-
сків на усі наступні періодичні платежі разом із щомісячною вина-
городою, що залишаються до завершення Графіку внесків з метою 
пропорційного зменшення розміру наступних періодичних плате-
жів разом із щомісячною винагородою, що підлягають до сплати 
до повного завершення Графіку внесків. АВТО ПРОСТО має право 
задовольнити чи обґрунтовано відхилити таке прохання Учасника 
з поясненням причини.

Стаття 4. ФОНД ГРУПИ
4.1 Періодичні платежі об’єднуються Фінансовою установою для 
придбання Автомобілів для Учасників у Постачальника та для ви-
конання зобов’язань з повернення періодичних платежів за достро-
ково розірваними Договорами. Використання періодичних платежів 
для інших цілей, ніж зазначені вище, забороняється.
4.2 У кожній групі щомісяця розподіляється, щонайменше, така кіль-
кість Автомобілів, яку можливо придбати за рахунок Фонду цієї гру-
пи. Кошти Фонду групи для купівлі автомобілів зменшуються на роз-
мір періодичних платежів, що підлягають поверненню Учасникам, 
договори з якими розірвано, у разі наявності таких Учасників у від-
повідному місяці. В разі, якщо у фонді групи не вистачає коштів на 
придбання жодного автомобіля, право на отримання автомобіля в 
групі не надається і кошти залишаються у фонді групи для викорис-
тання в наступному розподілі товару. Сума залишків коштів у Фонді 
групи на кінець кожного місяця не повинна перевищувати вартості 
одиниці Автомобіля за Поточною ціною, що діє в цьому місяці.

Стаття 5. НАДАННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЯ.МАКСИ-
МАЛЬНИЙ СТРОК НАБУТТЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЯ
5.1 Учасник, який належним чином виконує свої зобов’язання за 
даним Договором, отримує Автомобіль через визначені Договором 
механізми надання Права на отримання автомобіля.
5.2 Учасник може одержати Право на отримання автомобіля, по-
чинаючи з першого Розподілу товару. Максимальний строк набуття 
Права на отримання Автомобіля відповідає строку існування групи, 
до якої включено Учасника групи.
5.3 АВТО ПРОСТО зобов’язується провести перший Розподіл товару 
у групі в місяці, в якому підлягає сплаті перший періодичний пла-
тіж разом із щомісячною винагородою у групі. Наступні Розподіли 
товару проводяться щомісяця. АВТО ПРОСТО зобов’язується вказу-
вати місце, дату та час проведення Розподілу товару у рахунках, які 

щомісяця надсилаються Учасникам. Розподіл товару є відкритим за-
ходом, на ньому можуть бути присутні всі Учасники. Розподіл товару 
відбувається у присутності нотаріуса.
5.4 За результатами Розподілу товару складається протокол, до яко-
го вносяться прізвища, імена по батькові отримувачів Автомобіля, 
номери договорів про адміністрування та порядкові номери у гру-
пах отримувачів Автомобіля.
5.5 АВТО ПРОСТО зобов’язується повідомити Учасника про надан-
ня Права на отримання Автомобіля та повідомити строк та порядок 
оформлення документів Отримувачем Автомобіля для передачі то-
вару (далі - Повідомлення про надання Права на отримання).

Стаття 6. МЕХАНІЗМИ НАДАННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ АВТО-
МОБІЛЯ
6.1 Надання Права на отримання Автомобіля здійснюється за ме-
ханізмами: Накопичення внесків та Пропозиції Авансових внесків.
6.2 Право на отримання Автомобіля через механізм Накопичення 
внесків надається з першого Розподілу товару Учаснику, який має 
найбільшу загальну кількість балів відповідно до даних, повідомле-
них АВТО ПРОСТО банківськими установами, через які Учасники 
сплачують внески, станом на 15-е (п’ятнадцяте) число місяця, в яко-
му проводиться Розподіл товару.
6.2.1 Для визначення кількості балів кожного Учасника враховують-
ся періодичні платежі разом із щомісячною винагородою, сплачені 
ним з початку функціонування групи. Кожний сплачений періодич-
ний платіж разом із щомісячною винагородою, відповідає 2 (двом) 
балам. Якщо двоє або більше Учасників матимуть рівну кількість ба-
лів у певній групі, АВТО ПРОСТО надасть Право на отримання Авто-
мобіля Учаснику, номер Договору якого є меншим.
6.3 Якщо після надання Права на отримання Автомобіля через ме-
ханізм Накопичення внесків у певному місяці в Фонді групи будуть 
кошти, достатні для надання другого Права на отримання Автомо-
біля, таке Право надається через механізм Пропозиції Авансових 
внесків. У цьому випадку Право на отримання Автомобіля через ме-
ханізм Пропозиції Авансових внесків одержує Учасник, який пропо-
нує найбільшу кількість Авансових внесків у групі, до якої включено 
Договір.
6.3.1 Надання Права на отримання Автомобіля через механізм Про-
позиції Авансових внесків здійснюється з першого Розподілу това-
ру за умови наявності коштів у Фонді групи. Пропозиція Авансових 
внесків включає: вже сплачені Авансові внески (за наявності) та 
Авансові внески, які Учасник пропонує сплатити, і які підлягатимуть 
до сплати лише у випадку одержання Права на отримання Автомо-
біля.
6.3.2 Для участі в механізмі Пропозиції Авансових внесків, Учас-
нику необхідно надіслати Пропозицію АВТО ПРОСТО в закритому 
конверті. На конверті має бути зазначено: «Пропозиція Авансових 
внесків», номери Договору та групи, порядковий номер у групі, дата 
проведення Розподілу товару, на який подано дану пропозицію. На 
бланку Пропозиції Учасник повинен продублювати зазначені дані 
та зазначити кількість внесків, що пропонується, а саме: кількість вже 
сплачених Авансових внесків (за наявності) та Авансових внесків, 
що пропонуються до сплати у випадку перемоги пропозиції Учас-
ника. Пропозиція вважатиметься дійсною за умови наявності під-
пису Учасника (якщо Учасник юридична особа, - підпис завіряється 
печаткою). Якщо пропозиція Учасника перемагає, він зобов’язаний 
сплатити запропоновані та ще не сплачені Авансові внески, розра-
ховані відповідно до Поточної ціни Автомобіля, дійсної на момент 
проведення відповідного Розподілу товару, які будуть зараховані в 
порядку, визначеному п. 3.3 Ст. 3 Розділу ІІ Договору.
6.3.3 Учасник має право подати Пропозицію Авансових внесків у 
центральному офісі АВТО ПРОСТО до моменту закриття офісу в по-
передній перед Розподілом товару день, якщо останній відбуваєть-
ся в м. Києві, і за 2 (два) робочих дні, якщо він відбуватиметься за 
межами м. Києва. Також Учасник має право подати чи відкликати 
свою пропозицію на Розподілі товару до моменту, коли буде оголо-
шено про його початок. Відкликання пропозиції здійснюється Учас-
ником шляхом подання письмової заяви АВТО ПРОСТО.
6.3.4 Якщо два або більше Учасників подали однакові Пропозиції 
Авансових внесків, АВТО ПРОСТО зобов’язується надати Право на ЗР
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отримання автомобіля Учаснику, номер Договору якого є меншим.
6.4 Якщо після надання Права на отримання Автомобіля через 
механізм Пропозиції Авансових внесків у певному місяці в Фонді 
групи будуть кошти, достатні для надання більшої кількості Прав 
на отримання Автомобіля, такі Права надаються через механізми 
Накопичення внесків та Пропозиції Авансових внесків почергово.

Стаття 7. ВИБІР МАРКИ ТА МОДЕЛІ АВТОМОБІЛЯ
7.1 Учасник, якому вже надано Право на отримання Автомобіля, 
має право звернутися з проханням надати будь-яку марку та/або 
модель Автомобіля, що відрізняється від марки та/або моделі Авто-
мобіля, зазначеної в Додатку №1, із модельного ряду, запропонова-
ного Постачальником для системи АвтоТак. У цьому випадку АВТО 
ПРОСТО залишає за собою право прийняти або відхилити такий за-
пит в залежності від можливостей Постачальника.
7.2 Якщо обрана Учасником марка та/або модель Автомобіля коштує 
дорожче, ніж модель Автомобіля, зазначена в Додатку №1, Учасник 
зобов’язаний одноразовим платежем сплатити різницю їх Поточної 
ціни у відповідному місяці до моменту отримання Автомобіля. В по-
дальшому такий Учасник повинен сплачувати наступні періодичні 
платежі разом із щомісячною винагородою відповідно до Поточної 
ціни Автомобіля, вказаного в Додатку №1 до Договору.
7.3 Якщо обрана Учасником марка та/або модель коштує дешевше, 
ніж модель Автомобіля, зазначена в Додатку №1 до Договору, різни-
цю між цінами Автомобілів буде зараховано для послідовного ска-
сування несплачених періодичних платежів разом із щомісячною 
винагородою, які передбачені Графіком внесків цього Учасника, у 
зворотному порядку, починаючи з останнього періодичного платежу 
з щомісячною винагородою. В подальшому такий Учасник повинен 
сплачувати наступні періодичні платежі разом із щомісячною вина-
городою відповідно до Поточної ціни Автомобіля, вказаного в До-
датку №1 до Договору. Якщо зарахування різниці між цінами Авто-
мобілів буде достатнім для оплати всіх періодичних платежів разом 
із щомісячною винагородою Учасника, і залишиться грошове сальдо 
на його користь, АВТО ПРОСТО зобов’язується повернути Учаснику 
таке сальдо протягом 30 (тридцяти) банківських днів від дати на-
дання ним письмової заяви із зазначенням банківських реквізитів 
для перерахування відповідної суми.

Стаття 8. ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЯ УЧАСНИКОМ. 
НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ 
ОТРИМУВАЧЕМ ТОВАРУ
8.1 АВТО ПРОСТО зобов’язується надіслати Постачальнику Замов-
лення на передачу Автомобіля Учаснику та здійснити оплату за Авто-
мобіль Постачальнику протягом 5 (п’яти) робочих днів після того, як: 

а) Учасник, який одержав Право на отримання Автомобіля здій-
снить відповідні платежі згідно з умовами Договору, пов’язані з 
видачею Автомобіля,
б) АВТО ПРОСТО отримає від Учасника належним чином оформ-
лені документи та Гарантії згідно з вимогами цієї Статті,
в) АВТО ПРОСТО затвердить оформлення документів на отриман-
ня Автомобіля.

Відповідно до договору із Постачальником, останній не пізніше ніж 
протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання Замов-
лення повинен передати Автомобіль Учаснику, який одержав Право 
на отримання автомобіля.
8.2 Учасник, якому надано Право на отримання автомобіля, має 
право одержати Автомобіль у власність, якщо він на момент такого 
одержання належним чином виконує свої зобов’язання за Догово-
ром та попередньо виконав наступні вимоги:
8.2.1 У строк, встановлений АВТО ПРОСТО в Повідомленні про на-
дання Права на отримання автомобіля, сплатив наступні платежі та 
виконав наступні дії:
8.2.1.1 Учасник, якому Право на отримання Автомобіля було нада-
но за механізмом Пропозиції Авансових внесків, повинен сплати-
ти внески, запропоновані до сплати, протягом 5 (п’яти) банківських 
днів з моменту одержання Повідомлення від АВТО ПРОСТО про на-
дання Права на отримання Автомобіля.
8.2.1.2 Сплатив Винагороду АВТО ПРОСТО за послуги, пов’язані з 

передачею Автомобіля Учаснику, яка є незмінним відсотком, вста-
новленим у Додатку №1 до Договору, від Поточної Ціни Автомобіля, 
дійсної в місяці надання Права отримання Автомобіля.
8.2.1.3 Сплатив різницю Поточної ціни марки та/або моделі авто-
мобілів у випадку, якщо Учасник обрав дорожчу за визначену в До-
говорі марку та/або модель Автомобіля.
8.2.1.4 ГАРАНТІЇ. Гарантії, які надаються Отримувачем Автомобіля, 
повинні забезпечити належне виконання зобов’язань таким Отри-
мувачем за Договором для придбання Автомобілів всіма Учасника-
ми у відповідній групі. Учасник, який одержав Право на отримання 
Автомобіля, зобов’язаний надати визначені АВТО ПРОСТО засоби 
забезпечення своїх зобов’язань щодо повної оплати платежів, пе-
редбачених Договором (далі - «Гарантії»). Ці гарантії повинні забез-
печити зобов’язання по сплаті Учасником системи усіх заборгова-
них несплачених за Договором періодичних платежів та щомісячної 
винагороди. Такими Гарантіями мають бути:
  • договір застави Автомобіля,
  • договір поруки, укладений АВТО ПРОСТО з поручителем (-ями), 
платоспроможність яких підтверджена документально,
  • інші гарантії, передбачені чинним законодавством.
У разі, якщо надані Учасником Гарантії не відповідатимуть вимогам 
АВТО ПРОСТО щодо принципу забезпеченості, наявності у Товари-
ства прав і реальних гарантій для захисту своїх інтересів та інтере-
сів решти учасників групи, в недопущенні збитків від неповернення 
Отримувачем Автомобіля заборгованості через його неплатоспро-
можність та/або будуть недостатніми для забезпечення зобов’язань 
за Договором, та/або у випадку, якщо Отримувач Автомобіля не 
надасть усі або частину Гарантій та/або не підпише документи, які 
забезпечують виконання зобов’язання за Договором, АВТО ПРОСТО 
має право анулювати Право на отримання Автомобіля, надане цьо-
му Отримувачу Автомобіля. В такому випадку, сплачена Отримува-
чем Автомобіля Винагорода за послуги, пов’язані з передачею Авто-
мобіля за Системою, не відшкодовується Товариством.
8.2.1.5 Підписав Додатковий договір, що свідчить про стан розра-
хунків за Договором, в якому Сторони відображають взаємні роз-
рахунки за Договором про адміністрування станом на дату надан-
ня Права на отримання Автомобіля, та вказують розмір загальної 
заборгованості (у разі наявності), що має бути сплачена Учасником 
протягом строку дії Договору.
8.2.1.6 Сплатив усі податки/мита та/або інші витрати, необхідні для 
реєстрації Автомобіля та оформлення Гарантій.
8.2.1.7 Після одержання Права на отримання Автомобіля надав ко-
пію договору страхування КАСКО обраного Автомобіля, що покри-
ває ризики, передбачені в п. 10.1 Розділу ІІ Договору з квитанцією 
про повну сплату страхового платежу та призначення вигодонабу-
вачем АВТО ПРОСТО в межах суми, розмір якої не перевищує роз-
міру заборгованості Учасника за Договором адміністрування на мо-
мент настання страхового випадку в порядку та строки, передбачені 
ст. 10 Розділу ІІ Договору.
8.3 Учасник зобов’язаний укласти нотаріально посвідчений до-
говір застави Автомобіля із Товариством не пізніше, ніж протягом 
1 (одного) робочого дня з дня отримання свідоцтва про реєстрацію 
транспортного засобу з метою забезпечення своїх зобов’язань за 
Договором.
8.4 Учасник та його гаранти або поручителі повинні надати до-
кументи, які підтверджують їх місце проживання та доходи, та до-
кументи, що свідчать про їх платоспроможність відповідати за 
зобов’язаннями Учасника по Договору.
8.5 Реєстрація Автомобіля та оформлення Гарантій може здійсню-
ватися, за розсудом АВТО ПРОСТО, представником АВТО ПРОСТО 
від імені Учасника на підставі нотаріально посвідченої довіреності.
8.6 АВТО ПРОСТО повідомляє Учасника про передачу йому Авто-
мобіля, і Учасник зобов’язаний отримати Автомобіль протягом 15 
(п’ятнадцяти) календарних днів із дня повідомлення його АВТО 
ПРОСТО. У випадку неотримання Учасником Автомобіля протягом 
вказаного строку, починаючи з 16-го (шістнадцятого) дня, Учасник 
повинен сплачувати всі витрати по зберіганню Автомобіля.
8.7 Учасник зобов’язується здійснювати вибір Автомобіля після озна-
йомлення з його технічними, споживчими та якісними характеристи-ЗР
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ками, гарантійним строком та іншими умовами, контроль над якими 
здійснюється Постачальником і не покладається на АВТО ПРОСТО.
8.8 Якщо Учасник, який одержав Право на отримання Автомобіля, 
не виконає вимоги п. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 та 8.6 цієї Статті протягом 35 
(тридцяти п’яти) календарних днів з дати надання йому Права на 
отримання Автомобіля, АВТО ПРОСТО може анулювати останнє, і 
Винагорода за послуги, пов’язані з передачею Автомобіля, такому 
Учаснику не повертається. При наступному наданні Права на отри-
мання Автомобіля Учасник зобов’язаний виконати вимоги цієї Статті 
повторно у повному обсязі.

Стаття 9. ЗАМІНА, ПРИПИНЕННЯ ВИПУСКУ АБО ПРИПИНЕННЯ ПРО-
ДАЖУ МАРКИ ТА/АБО МОДЕЛІ АВТОМОБІЛЯ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ДО-
ГОВОРІ
9.1 Якщо протягом строку дії Договору, Постачальник здійснить 
заміну або припинить імпортувати або виробляти, або продавати 
марку та/або модель Автомобіля, зазначеного в Додатку №1 до До-
говору, АВТО ПРОСТО зобов’язується здійснити заміну на іншу марку 
та/або модель Автомобіля. Поточна ціна нової марки та/або моделі 
Автомобіля буде застосовуватися для розрахунку складових періо-
дичних платежів та Винагороди Товариства для всіх учасників групи 
і така нова марка та/або модель буде передаватися Учасникам, які 
не отримали попередню модель/марку. Якщо Поточна ціна нової 
марки та/або моделі Автомобіля є щонайбільше на 10% вищою за 
останню відому Поточну ціну Автомобіля, нова Поточна ціна буде 
дійсною для розрахунку періодичних платежів та Винагороди Това-
риства, які мають сплачувати всі Учасники групи.
9.2 Якщо Поточна ціна нової марки та/або моделі Автомобіля більш 
ніж на 10% перевищує останню відому Поточну ціну Автомобіля, 
зазначеного в Додатку №1 до Договору, застосовується наступний 
механізм:
9.2.1 Учасники, які ще не одержали Автомобіль, сплачуватимуть 
кожен наступний періодичний платіж разом із щомісячною вина-
городою у розмірі у відсотках, який збільшиться на різницю в Ціні 
зазначених марок та/або моделей Автомобіля, поділену на загальну 
кількість несплачених періодичних платежів разом із щомісячною 
винагородою відповідно до Графіка внесків Учасника;
9.2.1.1 Поточна ціна для розрахунку періодичних платежів разом із 
щомісячною винагородою буде пропорційно змінюватися відповід-
но до зміни Поточної ціни нової марки та/або моделі Автомобіля.
9.2.2 Розмір у відсотках кожного наступного періодичного платежу 
разом із щомісячною винагородою Учасника, який вже отримав Ав-
томобіль, не змінюватиметься;
9.2.2.1 Поточна ціна для розрахунку періодичних платежів разом із 
щомісячною винагородою буде пропорційно змінюватися відповід-
но до зміни Поточної ціни нової марки та/або моделі Автомобіля.
9.3 З метою виконання передбаченого цією Статтею механізму різ-
ниця в Ціні Автомобілів розраховується одноразово у процентному 
відношенні, виходячи з Поточної ціни Автомобіля, вказаного в До-
датку №1 до Договору, що діяла на момент проведення останнього 
Розподілу товару, на якому надавалося Право на отримання такого 
Автомобіля, і з Поточної ціни нової марки та/або моделі, що діє в 
наступному за вказаним Розподілом товару місяці.
9.4 Зміна або припинення випуску та/або продажу та/або імпорту-
вання базової комплектності моделі Автомобіля (модифікації), за-
значеної у Додатку №1, не є підставою для застосування положень 
цієї Статті. В цьому випадку для розрахунку періодичних платежів 
разом із щомісячною винагородою за Договором буде застосовано 
Поточну ціну Моделі (модифікації) Автомобіля, вказаного у Додат-
ку №1, яка буде найдешевшою, найширшого вжитку з найменшим 
числом споживчих властивостей та буде визначена базовою комп-
лектністю моделі Автомобіля у певний період строку дії Договору.

Стаття 10. СТРАХУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ
10.1 Учасник, який отримує Автомобіль, зобов’язаний застрахува-
ти його у страховій компанії з доведеною платоспроможністю на 
умовах, погоджених у письмовій формі з АВТО ПРОСТО, від ризиків 
КАСКО, а саме: Будь-яке незаконне заволодіння ТЗ («Незаконне за-
володіння»), Дорожньо-транспортна пригода, в т.ч. викид каменів, чи 

інших твердих фракцій з-під коліс транспорту («ДТП»), Протиправні 
дії третіх осіб («Протиправні дії третіх осіб»), Стихійне лихо: повінь, 
буря, ураган, смерч, шторм, злива, град, обвал, лавина, зсув, вихід 
ґрунтових вод, сель, удар блискавки, осідання ґрунту, землетрус, 
тощо («Стихійне лихо»), Пожежа, вибух або самозаймання («Поже-
жа»), Самовільне падіння дерев, каміння або інших предметів, на-
пад тварин, тощо («Інші випадки»).
10.1.1 Учасник, який отримує Автомобіль, зобов’язаний здійснити 
страхування цивільно-правової відповідальності власників назем-
них транспортних засобів, а також інших ризиків, страхування яких 
відповідно до законодавства є обов’язковим для власників тран-
спортних засобів та/або предметів застави, та/або які передбачені 
обов’язковим страхуванням рухомого майна.
10.1.2 Учасник зобов’язаний надати АВТО ПРОСТО укладений договір 
страхування зі строком дії щонайменше 1 (один) рік (з подальшим що-
річним переукладенням договору страхування на весь період строку 
дії Договору про адміністрування), квитанцію про повну сплату страхо-
вого платежу, передбачену договором страхування. Обов’язковою умо-
вою договору страхування КАСКО є зазначення АВТО ПРОСТО вигодо-
набувачем в межах суми, розмір якої не перевищує розміру загальної 
заборгованості за Договором на момент настання страхового випадку. 
Ненадання протягом 2 (двох) робочих днів з дня вимоги АВТО ПРОСТО 
оригіналів договорів страхування (або засвідчених страховою ком-
панією копій) від ризиків КАСКО, цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів (ЦПВВНТЗ) Учасником, який 
одержав за системою АвтоТак Автомобіль, дає право АВТО ПРОСТО ви-
магати дострокового виконання Учасником зобов’язань із загальної за-
боргованості за Договором одноразовим платежем в термін, вказаний 
у письмовій вимозі АВТО ПРОСТО. Ненадання договорів страхування 
КАСКО та ЦПВВНТЗ на наступний страховий рік (період) Учасником 
протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати закінчення строку дії попере-
дніх договорів страхування дає право АВТО ПРОСТО вимагати сплати 
у повному обсязі загальної заборгованості за Договором одноразовим 
платежем та вчинити інші дії відповідно до процедури, викладеної в п. 
13.5, 13.6, 13.11, 13.12 Статті 13 Розділу ІІ Договору.
10.1.3 У випадку настання страхового випадку за договором стра-
хування (КАСКО) Автомобіля - предмета застави, переданого в за-
безпечення виконання зобов’язань за цим Договором, ТОВ «АВТО 
ПРОСТО» як вигодонабувач за договором страхування має переваж-
не право задоволення своїх вимог із сум страхового відшкодування.
10.2 Шляхом підписання цього пункту Учасник уповноважує АВТО 
ПРОСТО на укладення від його імені договору страхування автомо-
біля, належного Учаснику, від ризиків КАСКО в обраній учасником 
страховій компанії, погодженої з АВТО ПРОСТО. Договір страхування 
КАСКО, укладений АВТО ПРОСТО від імені Учасника зі страховою 
компанією може передбачати оплату страхових платежів щомісячно 
або одноразово річним платежем. Розмір страхового платежу зазна-
чається в договорі страхування та/або страховому полісі (сертифіка-
ті), що надсилається Учаснику системи страховою компанією. Дого-
вір страхування Автомобіля укладається на строк, який починається 
з моменту отримання Автомобіля Учасником та припиняється після 
повного виконання Учасником зобов’язань за Договором адміністру-
вання. Учасник погоджується, що Вигодонабувачем за Договором 
страхування Автомобіля, призначається АВТО ПРОСТО, що отримує 
страхове відшкодування в межах суми, розмір якої не перевищує 
розміру загальної заборгованості за Договором. Сплата страхових 
платежів зі страхування Автомобіля є зобов’язанням Учасника.

Я, ___________________________________________________________(ПІБ), 
на виконання Статті 10 Розділу ІІ Договору доручаю та уповнова-
жую ТОВ «АВТО ПРОСТО» на укладення від мого імені договору 
страхування автомобіля КАСКО та страхування ЦПВВНТЗ на вка-
заних вище умовах.

________________________________
Підпис Учасника

Стаття 11. ПЕРЕДАЧА ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ЗА ДОГОВОРОМ
11.1 Учасник, який не отримав Автомобіль, має право передати свої 
права та обов’язки за Договором іншій особі. Учасник, що передає 
права та обов’язки за Договором, та особа, що їх приймає (Право- ЗР
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наступник), мають повідомити про це АВТО ПРОСТО, заповнив-
ши та підписавши бланк-повідомлення, у формі, визначеній АВТО 
ПРОСТО.
11.1.1 У випадку заміни Учасника групи, який не отримав Автомо-
біль та вибув, новим Учасником, АВТО ПРОСТО зобов’язане поверну-
ти Учаснику, що вибув із групи, суму внесених періодичних платежів, 
сплачених таким Учасником, до того, як включити нового Учасника 
в групу.
11.1.2 Правонаступник зобов’язаний укласти Договір про адміні-
стрування з АВТО ПРОСТО та сплатити всі періодичні платежі та Ви-
нагороду Товариства, здійснені Учасником, який вибув.
11.1.3 Після підписання документів про передачу прав та обов’язків 
за Договором та їх реєстрації та затвердження АВТО ПРОСТО, Пра-
вонаступник користується всіма правами та несе всі зобов’язання, 
що належали Учаснику, який їх передає.
11.2 Якщо за Договором вже було надано Право на отримання Ав-
томобіля, і Учасник, який є власником Автомобіля бажає здійсни-
ти відчуження Автомобіля на користь третьої особи, такий Учасник 
зобов’язаний письмово звернутися до АВТО ПРОСТО з проханням 
здійснити передачу прав та обов’язків за Договором.
11.2.1 Правонаступник повинен надати всі необхідні Гарантії, пе-
редбачені Договором. В разі, якщо Правонаступник не зможе до-
вести свою платоспроможність, АВТО ПРОСТО має право не дати 
згоду на передачу прав та обов’язків за Договором, за яким вже було 
передано Автомобіль.
11.2.2 Правонаступник приймає на себе зобов’язання сплатити по-
датки/мита та збори, що підлягають сплаті для проведення такої 
передачі та для перереєстрації Автомобіля у відповідних органах.
11.2.3 Після підписання документів про передачу прав та обов’язків 
за Договором та їх реєстрації в АВТО ПРОСТО, укладення Договору 
про адміністрування, Правонаступник користується всіма правами 
та несе всі зобов’язання, що належали Учаснику, який їх передає.
11.3 АВТО ПРОСТО має право включати до групи нових Учасників 
замість тих, договори з якими розірвано з урахуванням положень, 
викладених в цій Статті, але не має права збільшити кількість Учас-
ників у групі.

Стаття 12. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
12.1 Учасник, який ще не отримав Автомобіль, має право розірва-
ти Договір за власним бажанням, про що зобов’язаний повідомити 
АВТО ПРОСТО у письмовій формі. У строк, встановлений чинним 
законодавством, АВТО ПРОСТО розглядає заяву учасника та надає 
письмову відповідь, в якій повідомляє про розірвання договору та 
про наслідки його розірвання. Поверненню підлягають тільки пе-
ріодичні платежі, сплачені за Договором, з урахуванням положень, 
викладених в цій Статті.
12.1.1 Сума періодичних платежів, що підлягає поверненню, роз-
раховується відповідно до Поточної ціни автомобіля, дійсної в мі-
сяці сплати таким Учасником останнього щомісячного періодичного 
платежу разом із щомісячною винагородою, за вирахуванням Від-
ступного за відмову від Договору у розмірі 2 (двох) періодичних 
платежів, розрахованих відповідно до Поточної ціни автомобіля, 
дійсної в місяці сплати таким Учасником останнього щомісячного 
періодичного платежу разом із щомісячною винагородою.
12.1.2 Максимальний строк повернення періодичних платежів 
згідно з п. 12.1.1 не може перевищувати двох років з дня отриман-
ня АВТО ПРОСТО заяви про дострокове розірвання Договору. Для 
здійснення повернення періодичних платежів Учасник повинен на-
діслати письмову заяву із зазначенням власних банківських рекві-
зитів, згідно яких повинні бути перераховані грошові кошти.
12.1.3 Якщо під час дії Договору виникли непередбачені обстави-
ни: отримання Учасником інвалідності або смерть його подружжя, 
які стали підставою для розірвання Договору про адміністрування, 
і Учасник надав АВТО ПРОСТО необхідні підтверджуючі документи 
та на момент виникнення однієї із вищезазначених обставин на-
лежним чином виконував зобов’язання за Договором, йому повер-
таються сплачені періодичні платежі без вирахування Відступного. 
Учасник повинен подати заяву про розірвання Договору та надати 
відповідні підтверджуючі документи протягом 30 (тридцяти) ка-

лендарних днів з моменту виникнення таких обставин. За вимогою 
АВТО ПРОСТО Учасник зобов’язується надавати запитувані доку-
менти, які підтверджують виникнення вищезазначених обставин. 
Учасник уповноважує АВТО ПРОСТО звертатися із запитами до 
відповідних органів та/або установ з метою отримання інформації 
щодо непередбачених обставин, на які посилається Учасник. Після 
підтвердження непередбачених обставин згідно з цим пунктом, 
протягом 30 (тридцяти) днів АВТО ПРОСТО здійснює повернення 
Учаснику суму сплачених періодичних платежів, розрахованих від-
повідно до Поточної ціни автомобіля, дійсної на дату повернення, 
згідно з банківськими реквізитами Учасника.
12.1.4 У разі, коли дата закриття групи настає раніше, ніж через два 
роки з дати отримання заяви учасника про дострокове розірвання До-
говору максимальний строк повернення періодичних платежів згідно 
з п.12.1.1 не може перевищувати двох місяців з дати закриття групи.
12.1.5 Якщо Учасник системи виявить бажання односторонньо відмо-
витись від Договору про адміністрування протягом 14 (чотирнадцяти) 
календарних днів з дати підписання Договору, Договір вважається ро-
зірваним, і учасник звільняється від будь-яких зобов’язань за ним. Тако-
му Учаснику повертається вся сума коштів, сплачена за Договором про 
адміністрування. Протягом зазначених 14 (чотирнадцяти) днів Учасник 
зобов’язаний письмово повідомити про односторонню відмову від До-
говору шляхом подання заяви в центральний офіс АВТО ПРОСТО за 
адресою: Столичне шосе, 90, 4-й поверх, Київ, 03045. У зазначеній за-
яві має бути чітко повідомлено про рішення Учасника щодо односто-
ронньої відмови від Договору, викладено прохання про повернення 
сплачених коштів, та повідомлено власні банківські реквізити, згідно з 
якими АВТО ПРОСТО має повернути сплачені кошти. Разом із заявою 
про односторонню відмову від Договору Учасник зобов’язаний надати 
копію підписаного Договору та копію довідки про присвоєння іденти-
фікаційного номеру. АВТО ПРОСТО здійснює повернення коштів про-
тягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання заяви учасни-
ка та повідомлення банківських реквізитів Учасника.
12.1.6 Якщо різниця в ціні зазначених у п. 9.2 Статті 9 Розділу ІІ Дого-
вору марок та/або моделей Автомобіля перевищує 20%, Учасник, який 
ще не одержав Автомобіль, має право достроково розірвати Договір. 
Повернення сплачених таким Учасником періодичних платежів відбу-
ватиметься відповідно до положень Статті 12 п. 12.1 Розділу ІІ Догово-
ру, але без сплати Відступного за відмову від Договору.
12.2 Учасник, який отримав Автомобіль, може достроково розірвати 
Договір лише за умови повного виконання зобов’язань за Договором.
12.2.1 Про бажання достроково розірвати Договір Учасник 
зобов’язаний повідомити АВТО ПРОСТО у письмовій формі.
12.2.2 У строк, встановлений чинним законодавством, АВТО ПРОСТО 
розглядає заяву учасника та надає письмову відповідь, в якій пові-
домляє розмір загальної заборгованості (періодичні платежі та що-
місячна винагорода) за Договором, розрахованої за останньою По-
точною відомою ціною, що підлягає сплаті, та строк, протягом якого 
заборгованість має бути сплачена. Якщо Учасник мав прострочення 
виконання зобов’язань за Договором, він повідомляється про розмір 
неустойки (штраф, пеня) та про строк сплати зазначеної неустойки. У 
разі, якщо у встановлений АВТО ПРОСТО строк загальна заборгова-
ність Учасником не сплачена, Договір не припиняється.
12.2.3 У разі, якщо Учасником частково сплачена заборгованість 
у строк, встановлений у письмовому повідомленні АВТО ПРОСТО, 
а Поточна ціна змінилася, Учасник для припинення Договору має 
сплатити решту заборгованості у відповідності до Поточної ціни то-
вару на момент сплати решти заборгованості.
12.2.4 Після виконання Учасником усіх зобов’язань за Договором, 
АВТО ПРОСТО надсилає на адресу Учасника повідомлення про при-
пинення Договору про адміністрування.

Стаття 13. НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ
13.1 Сторони домовляються, що наслідки невиконання зобов’язань 
за Договором регулюються умовами Договору, а, у випадках, не пе-
редбачених ними, відповідними нормами чинного законодавства. 
Фінансова установа несе повну майнову відповідальність перед 
Учасником за невиконання Фінансовою установою зобов’язань по 
договору про адміністрування, наслідком чого стало невиконання 
усіма або окремими учасниками групи обов’язків по сплаті періо-ЗР
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дичних платежів, які мають надходити у фонд групи.
13.2 Якщо АВТО ПРОСТО не проводить перший Розподіл товару у 
групі щонайпізніше у місяці, наступному за місяцем, в якому настав 
термін сплати першого періодичного платежу разом із щомісячною 
винагородою в даній групі, Учасник не сплачує щомісячну винаго-
роду протягом наступних двох місяців.
13.3 Якщо Учасник, який не одержав Права на отримання Автомо-
біля, не сплатить у встановлений термін один або більше періодич-
ний платіж разом із щомісячною винагородою, то такий Учасник не 
допускається до участі в Розподілі товару, доки він не сплатить за-
боргованість.
13.4 Якщо Учасник, який не отримав Автомобіль, не сплатить 3 (три) 
або більше послідовних або вибіркових періодичних платежів ра-
зом із щомісячною винагородою, АВТО ПРОСТО має право розірва-
ти Договір в односторонньому порядку. Повернення сплачених пе-
ріодичних внесків, після вирахування Відступного, таким Учасникам 
відбувається в строки та у розмірі, який розраховується відповідно 
до положень п. 12.1.1, 12.1.2 Статті 12 Розділу ІІ Договору.
13.5 Якщо Учасник, який отримав Автомобіль, не сплатить 2 (два) 
або більше послідовних або вибіркових періодичних платежів ра-
зом із щомісячною винагородою, то такий Учасник за платіжною 
вимогою АВТО ПРОСТО зобов’язаний повністю одноразово достро-
ково сплатити загальну заборгованість згідно з Договором протя-
гом 10 (десяти) календарних днів від дати отримання відповідної 
платіжної вимоги.
13.6 Якщо Учасник, який отримав Автомобіль, не виконає вимоги 
АВТО ПРОСТО щодо дострокової сплати загальної заборгованості 
згідно з умовами попереднього пункту у встановлений термін, АВТО 
ПРОСТО має право розірвати достроково Договір про адміністру-
вання та застосовуватиме наслідки дострокового розірвання Дого-
вору та/або використовуватиме надані цим Учасником та третіми 
особами Гарантії, і такий Учасник зобов’язується за першою вимо-
гою АВТО ПРОСТО негайно передати Автомобіль для його реалізації 
з метою погашення заборгованості за Договором.
13.7 У випадку несплати Авансових внесків за механізмом Пропози-
ції Авансових внесків у встановлений термін, АВТО ПРОСТО має пра-
во анулювати Право на отримання Автомобіля, і такого Учасника буде 
усунуто від участі в наступних трьох щомісячних Розподілах товару.
13.8 У разі, якщо Учасник, якому було надано Право на отримання 
Автомобіля, не надасть документи, необхідні для передачі Авто-
мобіля, у визначений АВТО ПРОСТО строк, останній має право ану-
лювати надане Право на отримання Автомобіля та усунути такого 
Учасника від участі в наступних трьох Розподілах товару.
13.9 У випадку, якщо Учасник одержав Право на отримання Авто-
мобіля, сплатив усі періодичні платежі та Винагороду Товариства, 
передбачені Договором, та відмовився від отримання Автомобіля, 
АВТО ПРОСТО має право в односторонньому порядку розірвати 
Договір з таким Учасником. Повернення сплачених Періодичних 
платежів відбуватиметься відповідно до положень п. 12.1.1, 12.1.2 
Статті 12 Розділу ІІ Договору.
13.10 У випадку, якщо Учасник, якому було повідомлено про переда-
чу Автомобіля відповідно до п. 8.6 Статті 8 Розділу ІІ Договору, про-
строчить зобов’язання щодо отримання Автомобіля більш ніж на 20 
(двадцять) календарних днів АВТО ПРОСТО має право в односторон-
ньому порядку розірвати Договір з таким Учасником. Повернення 
сплачених Періодичних платежів такому Учаснику відбуватиметься 
відповідно до положень п. 12.1.1, 12.1.2 Статті 12 Розділу ІІ Договору.
13.11 У випадку прострочення виконання Учасником, який отримав 
Автомобіль, зобов’язань зі сплати періодичних платежів разом із 
щомісячною винагородою, АВТО ПРОСТО має право вимагати спла-
ти Учасником штрафу у розмірі 5 (п’ять) відсотків від загальної суми 
кожного простроченого періодичного платежу разом із щомісячною 
винагородою.
13.12 У випадку прострочення виконання Учасником, який отри-
мав Автомобіль, зобов’язань зі сплати періодичних платежів ра-
зом із щомісячною винагородою, АВТО ПРОСТО має право ви-
магати сплати неустойки у вигляді пені у розмірі 0,5 (нуль цілих 
п’ять десятих) відсотків від загальної суми кожного простроче-
ного періодичного платежу разом із щомісячною винагородою 

за кожен день прострочення, починаючи з 01 числа місяця, який 
настає через один календарний місяць від місяця, в якому вини-
кло прострочення зобов’язання. Вказана неустойка нараховується 
на прострочені зобов’язання зі сплати до моменту повної оплати 
Учасником прострочених періодичних платежів разом із щомісяч-
ною винагородою.
13.13 У випадку прострочення виконання Учасником зобов’язань зі 
сплати Винагороди за послуги, пов’язані з включенням договору до 
системи АвтоТак та формуванням групи АВТО ПРОСТО має право 
вимагати сплати штрафу у розмірі 10 (десять) відсотків від суми Ви-
нагороди за послуги, пов’язані з включенням договору до системи 
АвтоТак та формуванням групи.
13.14 У випадку прострочення виконання Учасником зобов’язань зі 
сплати Винагороди за послуги, пов’язані з включенням договору до 
системи АвтоТак та формуванням групи більш ніж на 10 (десять) ка-
лендарних днів АВТО ПРОСТО має право вимагати сплати неустой-
ки у вигляді пені у розмірі 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) відсотків від 
суми Винагороди за послуги, пов’язані з включенням договору до 
системи АвтоТак та формуванням групи, за кожен день прострочен-
ня, починаючи з 11-го календарного дня прострочення виконання 
зобов’язання. Вказана неустойка нараховується на суму простро-
ченої Винагороди за послуги, пов’язані з включенням договору до 
системи АвтоТак та формуванням групи до моменту повної оплати 
Учасником цієї Винагороди.

Стаття 14. ЛІКВІДАЦІЯ ГРУПИ
14.1 У разі виникнення будь-яких належним чином підтвердже-
них обставин непереборної сили (пожежа, землетрус, повінь або 
інші стихійні лиха, військові дії, страйки, дії державних органів чи 
інші обставини, що знаходяться поза контролем АВТО ПРОСТО), які 
перешкоджають останньому виконати свої зобов’язання за даним 
Договором, та або у разі припинення Товариства, АВТО ПРОСТО 
розпочинає процедуру ліквідації групи, про що Учасникам буде по-
відомлено в письмовій формі.
14.2 Як наслідок ліквідації групи АВТО ПРОСТО припиняє прове-
дення Розподілу товару, і в міру того, як АВТО ПРОСТО буде отриму-
вати періодичні платежі та щомісячну винагороду від Учасників, які 
вже отримали Автомобіль, Учасникам, які ще не отримали Автомо-
біль та не розірвали Договір, будуть повертатися фактично сплачені 
періодичні платежі без будь-яких відрахувань. Після повернення 
періодичних платежів таким Учасникам, будуть повертатися фак-
тично сплачені періодичні платежі, Учасникам, що розірвали Дого-
вір та Учасникам, з якими Договір було розірвано АВТО ПРОСТО з 
урахуванням положень Статті 12 Розділу ІІ Договору, що визначають 
черговість здійснення повернення.

Стаття 15. УМОВИ ТА ПРАВИЛА ЗАКРИТТЯ ГРУПИ
15.1 Група існує протягом максимального строку дії договорів, 
включених до неї. Максимальний строк дії договорів визначається 
Графіком внесків, що передбачений договорами, що включені до 
окремої групи (з урахуванням положення, викладеного в Статті 5 
Розділу І Договору). Кінцевий термін дії всіх Договорів про адміні-
стрування є однаковим для всіх учасників, що належать до однієї 
групи. Після припинення дії всіх Договорів з учасниками відповід-
ної групи, АВТО ПРОСТО закриває групу.
15.2 Датою закриття групи є дата підписання відповідного наказу 
керівником АВТО ПРОСТО, яка не може настати пізніше ніж через 
5 (п’ять) робочих днів із дати закінчення строку дії Договорів, вклю-
чених у групу.
15.3 Після спливу строку існування певної групи Товариство відо-
бражує в системі обліку договорів закриття групи.

Стаття 16. ПОДАТКИ
16.1 Усі податки, мита та інші обов’язкові платежі, пов’язані з діями 
Учасника за цим Договором, повинні бути сплачені Учасником на-
лежним чином та у визначений законодавством термін.
16.2 При здійсненні платежів за Договором Учасник не сплачує 
винагороду тим банківським установам, з якими АВТО ПРОСТО 
укладено договори про здійснення розрахунково-касового об-
слуговування. В цих випадках послуги банку за розрахунково- ЗР
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касове обслуговування сплачуються АВТО ПРОСТО і є витратами 
останнього.
16.3 У разі, якщо при виконанні Договору Товариство виступатиме 
податковим агентом при розрахунках з Учасником, сума податків, 
що підлягає сплаті Учасником, утримується та перераховується То-
вариством згідно з нормами податкового законодавства.

Стаття 17. АДРЕСИ
АВТО ПРОСТО та Учасник вказують свої адреси в Додатку №1 до До-
говору. У разі зміни адреси Учасник зобов’язаний протягом 2 (двох) 
днів письмово повідомити АВТО ПРОСТО про нову адресу. Якщо 
АВТО ПРОСТО змінить адресу, нову адресу буде повідомлено Учас-
нику в письмовій формі.

Стаття 18. ІНШІ УМОВИ
18.1 Сторони погодили, що місцем укладання та виконання Догово-
ру є місцезнаходження АВТО ПРОСТО. Фінансові послуги за Догово-
ром надаються за місцезнаходженням АВТО ПРОСТО.
18.2 АВТО ПРОСТО підтверджує, що є платником податку на при-
буток на загальній системі оподаткування згідно з п. 151.1 Податко-
вого Кодексу України.
18.3 Сторони докладатимуть усіх зусиль для вирішення спорів, які 
можуть виникати між ними за Договором, шляхом переговорів. 
Будь-яка Сторона може розпочати такі переговори шляхом надання 
письмового повідомлення іншій Стороні про зміст спору.
18.4 Сторони погодили, що спори, за якими Сторонами не досягнуто зго-
ди, вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством.
18.5 Уклавши Договір, Учасник надає АВТО ПРОСТО згоду та право 
збирати, зберігати, використовувати, поширювати, отримувати ін-
формацію про Учасника, в т. ч. конфіденційну, відому АВТО ПРОСТО 
та/або третім особам у зв’язку з укладанням та виконанням цього 
Договору, включаючи, але не обмежуючись:
- яка відповідно до законодавства України входить до складу кре-
дитної історії – від/до/через бюро кредитних історій, які створені та 
здійснюють діяльність згідно із законодавством України;
- яка необхідна для укладання договорів страхування - від/до стра-
хових компаній;
- яка необхідна для укладання договорів про відступлення права 
вимоги - до відповідних фізичних або юридичних осіб;
- яка необхідна в інших випадках, передбачених законодавством 
України.
18.6 Учасник шляхом підписання Договору надає АВТО ПРОСТО 
згоду на:
- передачу прав та обов’язків за Договором третім особам;
- отримання інформації щодо фінансового стану Учасника та третіх 
осіб, пов’язаних з останнім сімейними, особистими, діловими або ін-
шими відносинами.

Стаття 19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
19.1 Договір укладено українською мовою у двох примірниках, що 
мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
19.2 Підписання цього Договору та Додатків до нього є свідченням 
факту ознайомлення, розуміння Сторонами та згоди Сторін з усіма 
визначеннями, умовами та змістом Договору та Додатків до нього. 
Якщо Учасник системи одружений (-а), цим він (вона) заявляє, що 
має згоду іншого з подружжя на укладення цього Договору.
19.3 Учасник підтверджує, що ТОВ «АВТО ПРОСТО» надало інфор-
мацію про суть фінансової послуги, що пропонується за цим До-
говором, із зазначенням вартості цієї послуги для Учасника групи, 
повідомило про порядок сплати податків і зборів за рахунок фізич-
ної особи в результаті отримання фінансової послуги за Договором, 
про правові наслідки та порядок здійснення розрахунків внаслідок 
дострокового припинення надання фінансової послуги, повідоми-
ло про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів 
та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі 
надання фінансової послуги, повідомлено реквізити (адреса, номер 
телефону) Національної комісії, що здійснює державне регулюван-
ня у сфері ринків фінансових послуг, а також реквізити (адреса, но-

мер телефону) органів з питань захисту прав споживачів.

Стаття 20. ПІДПИСИ СТОРІН

_____________________________  _______________________________
ТОВ «АВТО ПРОСТО»   Учасник

ЗГОДА
суб’єкта персональних даних

на обробку персональних даних
згідно Закону України «Про захист персональних даних»

Я, ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________,
(ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ БЕЗ СКОРОЧЕНЬ ПОВНЕ ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ)

надаю ТОВ «АВТО ПРОСТО» повну необмежену строком згоду на 
обробку своїх персональних даних* будь-яким способом, передба-
ченим Законом, занесення їх до баз персональних даних ТОВ «АВТО 
ПРОСТО», передачу та/або надання доступу третім особам без отри-
мання додаткової згоди від мене.
Ця згода надає право ТОВ «АВТО ПРОСТО» включати до бази пер-
сональних даних та обробляти, накопичувати, зберігати, передавати, 
використовувати усі мої персональні дані, які передаються мною на 
виконання умов Договору адміністрування із ТОВ «АВТО ПРОСТО». 
Обробка персональних даних здійснюється Товариством з метою 
належного виконання умов Договору та надання фінансових послуг 
відповідно до чинного законодавства України. 
Вищезазначена згода передбачає будь-які дії щодо обробки таких 
даних, їх захисту, накопичення, зберігання, передачі іншим третім 
особам.
* У розумінні Закону під персональними даними розуміється будь-яка 
інформація щодо Учасника, в тому числі, але не виключно, прізвище, 
ім’я, по батькові, адреса, телефон, паспортні дані, ідентифікаційний 
номер, а також інші відомості, надані Учасником при укладенні та 
виконанні Договору.
Мене повідомлено про права згідно Закону та про включення моїх 
персональних даних до баз персональних даних ТОВ «АВТО ПРОСТО». 
Своїм підписом засвідчую, що ця згода мною прочитана, зміст тексту 
згоди мені зрозумілий, я не маю будь-яких застережень щодо змісту.

________________________________________________
(підпис)

_____________________________  _______________________________
ТОВ «АВТО ПРОСТО»   Учасник

Учасник заявляє, що отримав усі коректно викладені пояснення від пред-
ставника АВТО ПРОСТО, проінформований про всі можливі витрати у 
зв’язку із укладенням Договору, уважно прочитав та зрозумів Договір та 
Додатки до нього. 

Учасник своїм підписом засвідчує факт ознайомлення та згоду з умовами 
Договору, підтверджує свої права та обов’язки за Договором, підтверджує 
здатність набувати прав та обов’язків за Договором, умови Договору 
йому зрозумілі та він вважає їх справедливими по відношенню до себе.

Учасник підтверджує та засвідчує, що інформація, зазначена в частині 
другій Ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг», надана Товариством. 

Учасник своїм підписом засвідчує, що фінансова послуга, що надається за 
цим Договором, обрана ним самостійно, свідомо, без нав’язування з боку 
Товариства.

УЧАСНИК ЗАЯВЛЯЄ, ЩО ОТРИМАВ ПО ОДНОМУ ПРИМІРНИКУ ДО-
ГОВОРУ ТА ДОДАТКІВ ДО НЬОГО.ЗР
АЗ

ОК

ЗР
АЗ

ОК



www.autotak.com.ua

ФІНАНСУВАННЯ НОВИХ АВТОМОБІЛІВ

-   10   -

Довідка про ознайомлення
Учасника групи із Внутрішніми правилами

Я, __________________________________________________________________________________________________________________ (ПІБ), 
засвідчую та підтверджую, що ознайомлений з Внутрішніми правилами надання фінансової послуги з адміні-
стрування фінансових активів для придбання товарів у групах ТОВ «АВТО ПРОСТО». Терміни, визначення, умови 
Внутрішніх правил мені зрозумілі.

  _______________________________
 Учасник

Повідомлення суб’єкту персональних даних бази даних «Система АвтоТак»
згідно Ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних»

Повідомляємо, що Ваші персональні дані, надані під час укладення та при виконанні Договору про адміністрування, 
включені до Бази даних «Система АвтоТак» з метою забезпечення реалізації відносин у сфері надання фінансової 
послуги з адміністрування фінансових активів для придбання автомобіля у групах (цивільно-правові відносини), від-
носин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, податкових відносин. Поширення Ваших персональних даних перед-
бачає дії щодо передачі відомостей до страхової компанії «УНІКА», інших третіх осіб за Вашою згодою, наданою при 
укладенні Договору про адміністрування.

Ви як суб’єкт персональних даних маєте право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження 
або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне до-
ручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх 
осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених 
законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних 
даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх пер-
сональних даних;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та 
розпорядником, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у 
зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відо-
мостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання 
згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 Ознайомлений (-на) _______________________________
 УчасникЗР
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