«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказом директора ТОВ «МАНІВЕО
ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
від 20 лютого 2019 р. № 20/02-04

ПРАВИЛА ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
«ПРИВЕДИ ДРУГА»
Товариство з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА
ДОПОМОГА» (далі – «Товариство») встановило наступні правила Вашої (далі –
«Партнер») участі у Партнерській програмі Товариства «Приведи друга» (далі –
«Партнерська програма»):
1.
Терміни Партнерської програми:
1.1. Послуги – розміщення Партнером Посилання в мережі Інтернет та/або
розповсюдження інформації щодо діяльності Товариства.
1.2. Партнер – будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, має право
надавати Послуги згідно з даною Партнерською програмою.
1.3. Посилання – параметризоване гіперпосилання, яке ідентифікує факт залучення
Позичальника Партнером, та перейшовши по якому Позичальник отримує можливість
подати заявку на отримання кредиту. В розумінні даної Партнерської програми, Посилання
може мати вигляд банеру. Партнер може отримати Посилання у своєму Особистому
кабінеті, але Партнер зобов’язується не копіювати, не передавати, а також не
використовувати його у будь-яких інших цілях, відмінних від тих, що визначені у даній
Партнерській програмі.
1.4. Cookie – фрагмент даних (тимчасовий файл), створений сервером і зберігається на
комп'ютері Позичальника, який браузер кожен раз пересилає серверу в HTTP-запиті при
спробі відкрити сторінку відповідного сайту, містить серед іншого інформацію (прив'язку)
про джерело залучення Позичальника і може використовуватись як додаткова ознака
залучення Позичальника Партнером.
1.5. Трафік – потік Позичальників на сайт Товариства шляхом переходу за Посиланням.
1.6. Last Cookie Wins – принцип, за яким визначається останнє оплачуване джерело
залучення Позичальника на момент вчинення оплачуваної дії у відповідності до умов
оплати за надання Послуг.
1.7. Позичальник – фізична особа, яка отримала перший кредит у Товариства, та
одночасно відповідає одній з наступних вимог:
1.7.1. перейшла за Посиланням; та/або
1.7.2. при поданні заявки на отримання кредиту зазначила унікальні дані електронної
адреси та/або телефону, на які отримала з Особистого кабінету Партнера електронний лист
та/або текстове повідомлення на телефон. У разі дублювання даних (адреси електронної
адреси та/або номеру телефона) Позичальника з даними інших клієнтів Товариства,
Товариство не несе відповідальності за неотримання Партнером оплати за надані Послуги
з підстави неможливості ідентифікувати Позичальника як особи, яка вперше отримала
кредит у Товаристві.

1.8.
1.9.

Особистий кабінет – особистий кабінет Партнера в онлайн-сервісі Moneyveo.
Сторони – разом Партнер і Товариство.

2.
Положення Партнерської програми
2.1. За результат надання Послуг, а саме за кожного фактично залученого
Позичальника, Партнер має право отримувати від Товариства винагороду у розмірі 186,34
гривні (сто вісімдесят шість гривень тридцять чотири копійки), в тому числі податки 36,34
гривні (тридцять шість гривень тридцять чотири копійки).
2.2. Для отримання оплати, визначеної у п.2.1., Партнер повинен в Особистому кабінеті
здійснити в розділі «Мої бонуси» клік по кнопці «Отримати».
2.3. Після виконання дій, визначених у п.2.2. Договору, протягом 5 (п’яти) робочих днів
Товариство перераховує грошові кошти Партнеру на рахунок, який визначений Партнером
в Особистому кабінеті як основний.
2.4. Оплата згідно з Партнерською програмою здійснюється в національній валюті
України – гривні.
2.5. Цим Партнер підтверджує, що йому відомо, що відповідно до законодавства України,
Товариство виступає податковим агентом Партнера і відповідно нараховує, утримує та
сплачує всі необхідні податки та збори від імені та за рахунок Партнера.
2.6. Для можливості отримання оплати згідно з умовами даної Партнерської програми,
Партнер зобов’язується зазначити в Особистому кабінеті дані свого рахунку в банку,
зареєстрованому в Україні, з оформленою до нього платіжною картою та грошовими
коштами на якому є змога розпоряджатися.
2.7. Партнер гарантує, що він має усі права на надання Послуг відповідно до умов даної
Партнерської програми. У випадку пред’явлення до Товариства будь-яких претензій з боку
третіх осіб у зв’язку з порушенням цієї гарантії, Партнер зобов’язується врегулювати спір
самостійно за свій рахунок, а також відшкодувати Товариству збитки та витрати, пов’язані
з такими спорами.
2.8. Товариство гарантує, що буде використовувати Сookie (час дії складає не менше, ніж
30 (тридцять) календарних днів) для визначення джерела залучення Позичальника на сайт
Товариства відповідно до принципу Last Cookie Wins. Якщо останнім оплачуваним
джерелом залучення Позичальника на момент вчинення оплачуваної дії є Партнер,
Товариство оплачує дану дію на користь Партнера, окрім випадків, визначених у п.3.3.
Договору. Виключенням з даного положення є ситуації, за яких у залученні Позичальника
були задіяні особи, з якими Товариство перебуває у договірних відносинах, відмінних від
відносин за даною Партнерською програмою.
2.9. Партнер гарантує, що у нього відсутні законодавчі обмеження щодо надання Послуг
за даною Партнерською програмою.
2.10. Партнер зобов’язаний підтримувати свої унікальні дані зазначені в Особистому
кабінеті в актуальному стані. У разі дублювання даних (адреси електронної адреси та/або
номеру телефона) Партнера з даними інших клієнтів Товариства, Товариство не несе
відповідальності за неотримання Партнером оплати за надані Послуги з підстави
неможливості ідентифікувати Партнера.
3.
Відповідальність Сторін
3.1. Винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані документально підтверджені
збитки у повному розмірі.

3.2. За неналежне надання Партнером Послуг відповідно до умов цієї Партнерської
програми, зокрема розміщення в мережі Інтернет Посилання з порушенням вимог,
погоджених Сторонами, Товариство має право вимагати від Партнера виплати штрафу у
розмірі 5000 (п’ять тисяч) гривень 00 коп. за кожен факт порушення.
3.3. У випадку використання Партнером недобросовісних засобів залучення
Позичальників у вигляді такого Трафіку як: контекстна реклама на бренд, мотивований
трафік, мотивований трафік з буксів, блокування контенту, офервол/пропозиція дня,
створення сайту клону офіційного сайту Товариства, ведення трафіку з лендингів з
контентом виключно про Товариство на сайти конкурентів Товариства або сайти сервісипорівняння, при рекламуванні продуктів Товариства з використанням тексту з офіційного
сайту Товариства, Партнер, на вимогу Товариства, сплачує останньому штраф у розмірі
2 000,00 (дві) тисячі гривень 00 коп. за кожен випадок такого порушення. Партнер не має
права на отримання оплати за Послуги, які були надані шляхами, визначеними цією
Партнерською програмою.
3.4. Сторони зобов'язуються виплатити штрафні санкції протягом 30 (тридцяти) робочих
днів з моменту отримання відповідного повідомлення від іншої Сторони. Виплата
штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання зобов'язань, передбачених цією
Партнерською програмою.
3.5. У випадку неналежного надання послуг Партнером, Товариство має право вимагати
від останнього безоплатного усунення недоліків у розумний строк та пропорційного
зменшення винагороди Партнера.
4. Заключні положення
4.1. Правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цієї Партнерської
програми і не врегульовані нею, регулюються відповідно до законодавства України.
4.2. Партнерська програма набуває чинності з моменту її опублікування на сайті
https://moneyveo.ua/. Підтвердження згоди Партнера на умови цієї Партнерської програми є
факт надання Партнером Послуг та отримання оплати за їх надання.

