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СУБЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР
про надання невиключної субліцензії на програми
Даний Субліцензійний договір про надання невиключної субліцензії на програми (далі
по тексту — “Договір”) є договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу
України та укладається між Товариством з обмеженою відповідальністю “СМАРТІВЕЙ
ЮКРЕЙН” та фізичною особою — користувачем Мобільного додатку, іменовані окремо —
“Сторона”, а разом - “Сторони”.
Текст Договору розміщується та доступний на веб-сайті за адресою
https://smartiway.ua/list/legal та/або у Мобільному додатку та/або на сторінці із Мобільним
додатком у Google Play Market та Apple App Store.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
1.1. Програми — комп’ютерні програми (їх частини), які охороняються як об’єкти
авторського права згідно законодавства України, а саме:
- “PERSONAL ACCOUNT”, яка доступна у формі Мобільного додатку;
- “CREDIT CALCULATOR”;
- “API SERVER 2.0 NG”;
- “CONSUMER LOYALTY MODULE”;
- “REFERRAL PROGRAM”;
- “PAYMENTS MODULE”;
- “CLIENTS NOTIFICATION SYSTEM”;
- “APPLICATION FRONTEND 2.0 NG”;
- “MESSENGER”;
- “ANTIFRAUD”;
- “USER VERIFICATION”;
- “APPLICATION BACKEND 2.0 NG”;
- “BONUS SYSTEM”.
Усі виключні майнові права на Програми належать правовласнику — АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛВЕЙ» (ідентифікаційний код
юридичної особи: 43160756) (надалі – “Ліцензіар”). Субліцензіар має право на видачу
субліцензій на Програми згідно укладених ліцензійних договорів із правовласником.
Програми за своєю суттю є наборами інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем,
символів, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером або іншим електронним
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пристроєм (телефоном, смартфоном, тощо), які приводять його у дію для досягнення певної
мети або результату:
1.2. Мобільний додаток — комп’ютерна програма “PERSONAL ACCOUNT”, яка
доступна безкоштовно для завантаження та встановлення у Google Play Market та Apple App
Store під управлінням операційних систем “Android” та “iOS” під комерційною назвою
“Smartiway” та призначена для забезпечення надання Субліцензіаром Субліцензіату
Фінансової послуги та/або інших пов’язаних послуг.
Для забезпечення надання Фінансової послуги та/або інших пов’язаних послуг
Мобільний додаток додатково взаємодіє із комп’ютерними програмами “CREDIT
CALCULATOR”, “API SERVER 2.0 NG”, “CONSUMER LOYALTY MODULE”, “REFERRAL
PROGRAM”,
“PAYMENTS
MODULE”,
“CLIENTS
NOTIFICATION
SYSTEM”,
“APPLICATION FRONTEND 2.0 NG”, “MESSENGER”, “ANTIFRAUD”, “USER
VERIFICATION”, “APPLICATION BACKEND 2.0 NG”, “BONUS SYSTEM”.
1.3. Субліцензіар — Товариство з обмеженою відповідальністю “СМАРТІВЕЙ
ЮКРЕЙН”, яке є зареєстрованою фінансовою установою, ідентифікаційний код юридичної
особи: 42038225, юридична адреса: 03022, місто Київ, вулиця Михайла Максимовича, буд. 10.
1.4. Субліцензіат — будь-яка дієздатна фізична особа, яка завантажила, встановила на
власному пристрої (терміналі) Мобільний додаток та здійснює його використання.
1.5. Субліцензія — вільний, публічний та безоплатний дозвіл (повноваження) на
використання Програм, що надається Субліцензіаром Субліцензіату, в обсязі та на умовах,
передбачених Договором.
1.6. Фінансова послуга — послуга, яка надається Субліцензіаром із використанням
Програм і становить операцію із фінансовим активом, зокрема, але не виключно, із надання
Cубліцензіату коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.
Субліцензіат, із використанням Мобільного додатку може укласти відповідний договір
та отримати кошти у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, а також виконати
зобов’язання із повернення отриманих коштів, сплатити проценти за користування позикою та
отримати інші пов’язані послуги (використати промо-коди, бонуси та інші).
1.7. Під пристроєм Субліцезіата слід розуміти будь-який мобільний пристрій на
операційній системі “Android” чи “iOS”, який відповідає мінімальним вимогам для
встановлення Мобільного додатку.
1.8. Усі інші слова та словосполучення у тексті Договору застосовуються у своєму
звичайному значенні, якщо контекст не вказує на інше.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. За цим Договором Субліцензіар надає Субліцензіатові невиключну Субліцензію на
використання Програм (в тому числі будь-яких їх окремих охороноздатних частин) без будьяких обмежень за територією чи інших кількісних обмежень використання, способами,
передбаченими Договором.
2.2. За цим Договором Субліцензіар надає Субліцензіатові невиключну Субліцензію на
використання Програм (в тому числі будь-яких їх окремих охороноздатних частин)
наступними способами використання (сфера дії Субліцензії):
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2.2.1. отримання доступу до Програм, в тому числі із використанням мережі Інтернет, з
будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором Субліцензіата з метою отримання від
Субліцензіара Фінансової послуги та/або інших пов’язаних послуг та/або виконання
зобов’язань Субліцензіата перед Субліцензіаром;
2.2.2. відтворення Мобільного додатку у електронній формі шляхом встановлення на
пристрої Субліцензіата;
2.2.3. збереження Мобільного додатку у пам’яті пристрою Субліцензіата;
2.2.4. відображення та перегляд Мобільного додатку у електронній формі на пристрої (ях) Субліцензіата з метою отримання від Субліцензіара Фінансової послуги та/або інших
пов’язаних послуг та/або виконання зобов’язань Субліцензіата перед Субліцензіаром.
2.3. Невиключна Субліцензія видається Субліцензіаром Субліцензіату та не виключає
можливості використання Субліцензіаром Програм у сфері, що обмежена цією Субліцензією,
та видачі ним іншим особам Субліцензій на використання Програм у зазначеній сфері.
2.4. Субліцензіат зобов’язується використовувати Програми відповідно до умов
Субліцензії, викладеній у Договорі.
2.5. Субліцензія діє в межах території України. Субліцензія надається на строк з моменту
завантаження Мобільного додатку та до моменту видалення його із пам’яті пристрою
Субліцензіата.
2.6. Цей Договір не передбачає надання Субліцензіату:
2.6.1. права продати або здійснити відчуження в інший спосіб Програм та/або інших
об’єктів права інтелектуальної власності, які містяться у Мобільному додатку;
2.6.2. права розповсюджувати примірники Програм;
2.6.3. права використовувати Програми іншими, ніж передбачено Договором, способами;
2.6.4. права на переробку, оприлюднення Програм, в тому числі повторне;
2.6.5. права здавати Програми в майновий найм та/або комерційний прокат;
2.6.6. права дозволяти та/або забороняти використання Програм третім особам.
3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту)
Субліцензіатом на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника
Договору та проставляння печатки.
3.2. Договір вважається укладеним у письмовій формі за допомогою електронних засобів
зв’язку із дотриманням положень статтей 207 та 1109 Цивільного кодексу України.
3.3. Сторінки із Мобільним додатком у Google Play Market та Apple App Store є
пропозицією Субліцензіара до укладення цього Договору. Така пропозиція повинна
розглядатися як оферта у розумінні статті 641 Цивільного кодексу України.
3.4. Договір вважається укладеним з моменту завантаженням Мобільного додатку на
пристрій Субліцензіата. Такі дії Субліцензіата розглядаються як прийняття (акцепт) пропозиції
(оферти) до укладення Договору у розумінні статей 205, 638, 642 Цивільного кодексу України,
статті 181 Господарського кодексу України.
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3.5. Укладаючи цей Договір Субліцензіат розуміє, що це не гарантує йому отримання
Фінансової послуги та автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям
положень цього Договору та умов Субліцензії.
3.6. Договір вважається автоматично розірваний у момент видалення Мобільного додатку
Субліцензіатом із пам’яті власного (-них) пристрою (-їв).
3.7. У разі, якщо Субліцензіат не погоджується із умовами Договору, останній може не
зберігати та не встановлювати на власний пристрій Мобільний додаток.
4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ
4.1. Субліцензіат має право особисто використовувати Програми у сфері, що визначена
Субліцензією у Договорі.
4.2. Субліцензіат не має права укладати будь-які ліцензійні договори і видавати іншим
особам ліцензії на використання Програм у сфері, що визначена Субліцензією у Договорі.
4.3. Програми надаються на умовах “ЯК Є”, а Субліцензіар не гарантує, що Програми, їх
функціонал, будь-який вміст у Мобільному додатку (інформація, зображення, інший контент
тощо) будуть завжди доступними або працюватимуть безперебійно, без помилок чи упущень.
4.4. Субліцензіар не несе відповідальність за жодні затримки, збої, видалення або
незбереження будь-якої інформації Субліцензіата у Мобільному додатку при використанні
Програм.
4.5. При використанні Програм Субліцензіат додатково зобов’язується дотримуватися
наступних обмежень:
4.5.1. забороняється копіювати та поширювати Програми, витягувати їх компоненти і
створювати похідні твори на їх основі, здійснювати переклад на інші мови програмування;
4.5.2. забороняється використовувати, змінювати, перекладати або відтворювати
Програми та передавати права на використання Програм або його копій будь-яким способом,
не передбаченим умовами Договору;
4.5.3. забороняється продавати, давати напрокат, передавати на умовах субліцензії,
здавати в оренду або найм, транслювати, надсилати, передавати у тимчасове користування
Програми, а також використовувати Програми для надання будь-яких послуг від власного
імені;
4.5.4. забороняється декомпілювати або дизасемблювати код Програм та іншими
способами намагатися отримати вихідний код Програм;
4.5.5. забороняється здійснювати будь-які не передбачені функціоналом Програм
втручання, що можуть призвести до збоїв у роботі Програм;
4.6. Субліцензіату дозволяється:
4.6.1. використовувати Програми з метою отримання Фінансової послуги та/або інших
пов’язаних послуг та/або виконання зобов’язань Субліцензіата за будь-якими договорами
перед Субліцензіатом;
4.6.2. створити одну копію Мобільного додатку та одну резервну копію Мобільного
додатку на іншому пристрої (іншій операційні системі) Субліцензіата із використанням
власних персональних даних, які були введені при встановленні Мобільного додатку вперше,
під час реєстрації в Мобільного додатку та під час отримання від Субліцензіара Фінансової
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послуги та/або виконання зобов’язань Субліцензіата перед Субліцензіаром. Створення будьяких інших копій Програм є порушенням цього Договору.
5. ВИНАГОРОДА (ОПЛАТА)
5.1. Надання Субліцензії на використання Програм та користування Мобільним додатком
в межах встановлених в цьому Договорі для Субліцензіата є безоплатним.
6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Усі спори, що пов’язані з Договором вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку шляхом звернення до відповідного суду України.
6.2. Договір може бути змінено Субліцензіаром без попереднього повідомлення
Субліцензіата про таке, в тому числі і у зв’язку із удосконаленням, покращенням Програм. У
такому випадку Субліцензіат має право:
6.2.1. прийняти зміни та отримати відповідне оновлення Програм, або
6.2.2. відхилити зміни та продовжувати використовувати попередню версію Програм.
6.3. Ніщо із зазначеного не означає безумовне зобов’язання Субліцензіара надавати
Субліцензіату оновлення, покращення чи удосконалення для Програм.
6.4. Субліцензіат погоджується та не заперечує проти того, що Фінансова послуга та/або
інші пов’язані послуги, які надаються Субліцензіаром з використанням Мобільного додатку
можуть бути не доступними у разі використання Субліцензіатом не оновленої (актуальної)
версії Мобільного додатку.
6.5. Субліцензіат приймає на себе усі можливі ризики, пов’язані з допущеними ним
помилками і неточностями в наданих даних при встановленні Мобільного додатку, під час
реєстрації в Мобільного додатку та під час отримання від Субліцензіара Фінансової послуги
та/або виконання зобов’язань Субліцензіата перед Субліцензіаром.
6.6. Субліцензіат несе відповідальність за будь-які дії, що вчиняються ним із
використанням Програм, в тому числі, але не виключно, при отриманні Фінансової послуги
та/або інших пов’язаних послуг від Субліцензіата з використанням пристрою, який був
модифікований чи операційна система якого, була модифікована, що порушує умови угоди між
виробником пристрою та/або операційної системи та Субліцензіатом.
6.7. У разі визнання будь-якого з положень цього Договору недійсними або такими, що
не мають юридичної сили, таке визнання не впливає на дійсність інших положень Договору.
6.8. В обсязі, в якому це дозволено національним законодавством, ні за яких обставин
Субліцензіар, його працівники або Ліцензіар не будуть нести відповідальність за будь-яку
завдану моральну шкоду, тілесні ушкодження, прямі, непрямі, випадкові матеріальні збитки, в
тому числі упущену вигоду, які завдані в результаті виконання Договору, незалежно від
причини і виду відповідальності, що виникла в результаті використання або відсутності
можливості використання Програм.
Субліцензіар

Субліцензіат
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ТОВАРИСТВО
З
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЮКРЕЙН”

ОБМЕЖЕНОЮ
“СМАРТІВЕЙ

ідентифікаційний
код
юридичної
особи: 42038225,
юридична адреса: 03022, місто Київ, вулиця
Михайла Максимовича, будинок 10.
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КОРИСТУВАЧ

