ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ОФЕРТИ
Цей документ є публічним договором який встановлює однакові умови
для всіх споживачів (ст. 634 Цивільного кодексу України) та публічною
офертою і вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила
пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції (ст. 641
Цивільного кодексу України).
Товариство з обмеженою відповідальністю «Алафа» ЄДРПОУ (40661295)
в особі генерального директора Скоробогатової Оксани Анатоліївни, що діє на
підставі Статуту (далі – Товариство) з однієї сторони, пропонує фізичній особі,
іменованій надалі «Учасник», разом «Спільнота та/або Сторони», а окремо
Сторона, публічну оферту про участь в програмі розвитку благодійної
діяльності ДАЖДЬБОГ на наступних умовах:

1. Терміни та визначення
Учасник - особа, яка досягла 18 річного віку, погодилася з умовами
цього Договору оферти та приєдналась до нього, на підтвердження чого
пройшла реєстрацію на сайті www.alafa.com.ua
Спільнота - група Учасників, об'єднаних спільними інтересами,
поглядами і цілями на ресурсі www.alafa.com.ua, а також сукупність зв'язків і
взаємних зобов'язань між ними, описаних в цьому Договорі.
Благодійник - дієздатна фізична особа приватного права (у тому числі
благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів
благодійної діяльності.
Благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога
для досягнення визначених Спільнотою цілей, що не передбачає одержання
благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації
благодійнику від імені або за дорученням Бенефіціара.
Бенефіціар - набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова
організація), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для
досягнення визначених цілей.
Запрошення - процес інформування особи або групи осіб про можливість
участі у Спільноті, який здійснюється чинним Учасником товариства, в
результаті якого відбувається реєстрація нового Учасника(ів). Обов'язковою
умовою для визначення Учасника, що здійснює запрошення, в якості
інформаційного спонсора для нового учасника є використання персонального
посилання, Унікального коду для запрошення, правила роботи і список яких
знаходяться в Особистому кабінеті Учасника.
Новий Учасник, що приєднався до товариства по Запрошенню чинного
Учасника, вважається його особисто запрошеним партнером і є частиною його
партнерської структури.

Інформаційний спонсор - Учасник, за особистою рекомендацією якого
здійснена реєстрація нового Учасника. Даний Учасник вважається
інформаційним спонсором для нового зареєстрованого учасника.
Партнерська структура - група учасників Спільноти, які перебувають в
командних взаємозв'язках, утворених в процесі приєднання нових Учасників до
Спільноти на запрошення діючих Учасників.
Верхня партнерська структура Учасника - це послідовність з
Учасників, що є один для одного запрошувачами в різних поколіннях. При
цьому безпосередній запрошувач даного учасника вважається його
інформаційним спонсором і є першим рівнем вищої партнерської структури
даного учасника.
Нижня партнерська структура Учасника - це група Учасників, утворена
в результаті приєднання до Спільноти нових Учасників на особисте
запрошення даного Учасника, а також на запрошення його особисто
запрошених Учасників (що знаходяться на першому рівні його партнерської
структури), а також на запрошення будь-яких інших Учасників, для яких він є
вищим інформаційним спонсором будь-якого рівня.
Місце в партнерській структурі - обліковий запис Учасника
(програмний ключ електронної ідентифікації учасника), що дозволяє йому
отримувати фінансову допомогу від інших Учасників згідно з правилами
Спільноти, в розмірах і на умовах, описаних в розділі 5 цього Договору.
Обліковий запис нового Учасника генерується автоматично після його
реєстрації.
Особистий рахунок Учасника - внутрішній електронний код, який
генерується і присвоюється Учаснику, який пройшов реєстрацію. Після
присвоєння особистого коду, Учасник фактично отримує доступ до послуг, що
надаються Товариством.
Особистий рахунок є програмним засобом який використовується
Спільнотою для обліку взаємних прав і зобов'язань Учасників.
Особистий кабінет - web-інтерфейс, доступ до якого здійснюється за
логіном і паролем, що дозволяє управляти Особистим рахунком Учасника,
отримувати статистичну інформацію та іншу інформацію щодо послуг які надає
Товариство.
Оферта - пропозиція певній стороні укласти угоду з урахуванням
викладених умов. Може мати письмову або усну форму. Оферта вважається
прийнятою після її акцепту.
Акцепт - заява або інша поведінка адресата оферти, яка виражає його
згоду з офертою.

2. Загальні положення
2.1. Цей Договір є офіційною пропозицією Товариства вступити в
договірні відносини, пов'язані з участю в програмі розвитку благодійної
діяльності ДАЖДЬБОГ
2.2. Послуга надається Учаснику на підставі Договору, який укладається
між Товариством та Учасником шляхом вчинення Сторонами дій, що свідчать
про згоду дотримуватися оприлюднених Правил публічної оферти. Згода з
умовами публічної оферти підтверджується у такий спосіб. Договір про участь
у програмі розвитку благодійної діяльності укладається шляхом акцепту
Учасником дійсної публічної оферти, що містить всі істотні умови договору,
без підписання Сторонами.
2.3. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у
відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової
суми за реєстрацію на сайті www.alafa.com.ua, або перерахування грошової
суми з використанням інших платіжних засобів.
2.4. Момент акцепту дійсної публічної оферти, вважається моментом
укладання Договору. Договір, укладений Учасником за допомогою акцепту
публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642
Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному
Сторонами.
2.5. Договір не вимагає скріплення печатками або підписання Учасником
і Товариством, зберігаючи при цьому повну юридичну силу.
2.6. Дійсна публічна оферта адресована всім фізичним особам, що
бажають стати членами Спільноти і мають технічну можливість доступу до
сайту www.alafa.com.ua.
2.7. Термін дії умов публічної оферти не обмежений. Будь-яка із Сторін
може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.
2.8. Всі зміни й доповнення до публічної оферти опубліковуються на
WEB-сайті www.alafa.com.ua в порядку, визначеному цим договором.
2.9. Всі умови публічної оферти є обов'язковими як для Товариства, так і
для Учасника. Перед початком вступу до Спільноти Учасник зобов'язаний
ознайомитися з умовами публічної оферти. Якщо Учасник не згодний з
умовами Договору, він вправі не вступати до Спільноти.
2.10. У разі незгоди Учасника зі змінами, внесеними Товариством у
Договір, або з новими тарифами згідно умов Договору, Учасник повинен у
семиденний строк з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зазначені
зміни, розірвати Договір.
2.11. Учасник - суб'єкт персональних даних, дає згоду на обробку його
персональних даних в базі персональних даних Спільноти для автоматизації
системи обліку спожитих і наданих послуг, а також обліку нарахованої
Учаснику благодійної допомоги (відповідно до Закону України про захист
персональних даних і Закону України про благодійну діяльність та благодійні
організації).

3. Реєстрація учасника
3.1. Для реєстрації Учасник зобов'язується надати достовірну і повну
інформацію про себе за формою реєстрації, розміщеної на сторінці
www.alafa.com.ua
3.2. Товариство залишає за собою право в будь-який момент витребувати
від Учасника підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити у
зв'язку з цим підтверджуючі документи.
3.3. Персональна інформація Учасника обробляється і зберігається в
режимі, що забезпечує її конфіденційність відповідно до положень чинного
законодавства.
3.4. За реєстрацію у Товаристві кожен Учасник має сплатити Товариству
100 грн. (сто гривень). Дані грошові кошти є платою за послуги які надає
Товариство. Після оплати Послуг які надає Товариство Учасник отримує
доступ до Особистого рахунку та Особистого кабінету. Плата знімається один
раз на рік.

4. Цілі та сфери інтересів Спільноти
3.1. Цілями Спільноти є надання допомоги для сприяння законним
інтересам Бенефіціарів у сферах діяльності Спільноти, а також розвиток і
підтримка цих сфер у суспільних інтересах та інтересах Учасників.
3.2. Сферами інтересів Спільноти є:
1) освіта;
2) охорона здоров’я;
3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;
4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх
наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і
нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних
життєвих обставинах;
5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і
подолання бідності;
7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
8) наука і наукові дослідження;
9) спорт і фізична культура;
10) права людини і громадянина та основоположні свободи;
11) розвиток територіальних громад;
12) розвиток міжнародної співпраці України;

13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її
окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та
міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного
становища в Україні;
15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни,
захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

5. Порядок надання та отримання фінансової
допомоги
5.1. По завершенню реєстрації у Товаристві Учаснику пропонується
здійснити благодійну пожертву і безоплатно надати благодійну допомогу в
розмірах і на умовах, зазначених у розділі 5 цього Договору.
Після надання благодійної допомоги учаснику присвоюється статус
(Бенефіціар).
Тільки учасники в статусі (Бенефіціар) мають право отримувати
благодійну допомогу від інших учасників Спільноти та перераховувати її із
Особистого рахунку на сайті www.alafa.com.ua на рахунки відкриті у
банківських установах або будь-яких інших платіжних чи фінансових системах
та установах.
Суми, що передаються Учасником в рахунок безоплатного надання
благодійної допомоги та благодійні пожертвування, поверненню не підлягають.
Вчинення благодійних пожертвувань і надання благодійної допомоги
іншим учасникам Спільноти проводиться щорічно, але не є обов'язковим.
Всі надання благодійної допомоги у Спільноті проводяться виключно
шляхом подачі заявки на вчинення транзакцій через спеціальний інтерфейс
Особистого кабінету Учасника.
5.2. Перше надання фінансової допомоги проводиться відповідно до
вибраної суми першого, другого або третього рівня (пункт 6 цієї Угоди) яку
Учасник вирішив пожертвувати.
Дана сума включає в себе наступні перекази:
30% від наданої благодійної допомоги - направляється в благодійний
фонд «Мир і Добро» у вигляді благодійного пожертвування.
25% або 30% від наданої благодійної допомоги - надсилається Учаснику,
який є прямим інформаційним спонсором даного Учасника та який отримав
статус Бенефіціара відповідно до умов цього Договору.
6% від наданої фінансової допомоги - надсилається Учаснику,
інформаційному спонсору другого рівня верхньої партнерської структури.

5% від наданої фінансової допомоги - надсилається Учаснику,
інформаційному спонсору третього рівня верхньої партнерської структури.
У разі якщо Учасник не зробив надання фінансової допомоги, але по його
унікальному коду зареєструвались інші Учасники Спільноти від яких він
отримав фінансову допомогу, в порядку та на умовах визначених цим
договором, така фінансова допомога обліковуватиметься на Особистому
рахунку Учасника. Лише Учасник із статусом Бенефіціар має можливість
розпоряджатись такою фінансовою допомогою.
5.3 Щорічне надання фінансової допомоги також проводиться на суму
вибрану відповідно до пункту 6 цієї Угоди і відбувається за списком
одержувачів, у розмірах і на умовах, ідентичних Першому наданню фінансової
допомоги (пункт 5.2 Договору)
Крайня дата щорічного надання фінансової допомоги настає через 1 рік з
моменту попереднього надання фінансової допомоги.
У разі, якщо Учасник не зробив чергове надання фінансової допомоги у
встановлений строк, його аккаунт вважається неактивним. При цьому Учасник
має право відновити активність свого аккаунта в будь-який момент, зробивши
щорічне надання фінансової допомоги.
5.4 Отримання фінансової допомоги Учасником можливе тільки від
нижчої партнерської структури, у розмірах та на умовах визначених цим
Договором. Про суму та кількість нарахованої допомог Учасник може дізнатись
в Особистому кабінеті. Зняття та перерахунок фінансової допомоги з рахунку в
Особистому кабінеті Учасника на Банківську карту чи будь-який інший
розрахунковий або платіжний засіб можливий лише після отримання
фінансової допомоги від 5 (п’яти) Учасників Благодійників яких він особисто
запросив у вибраному ним етапі. Благодійну допомогу отримують і Учасники
вищої партнерської структури, у відповідності до пункту 5.2 цього Договору.
До цього моменту грошові кошти обліковуються на рахунку Учасника але
розпоряджатись ними Учасник немає права.

6. Рівні
початковий
1 етап
300
2 етап
600
3 етап
900

стандарт
4 етап
3000
5 етап
6000
6 етап
9000

7. Права та обов’язки сторін

преміум
7 етап
30 000
8 етап
60 000
9 етап
90 000

Товариство бере на себе зобов'язання щодо забезпечення цілодобового
функціонування web-сайту www.alafa.com.ua і Особистих кабінетів Учасників,
за винятком часу проведення планових технічних робіт, а також своєчасному
виконанню транзакцій за дорученням Учасників з їх особистих рахунків на
рахунки адресатів, згідно із загальними правилами, викладеним в цьому
Договорі.
Товариство гарантує, що будь-який переказ буде проведений в повному
обсязі на зазначений вище умовах згідно до цього Договору.
Товариство має право в будь-який момент зажадати від Учасника
підтвердження досягнення ним 18 років, підтвердження персональних даних,
вказаних ним при реєстрації, а також призупинити виконання цього Договору
щодо Учасника, що не надав таке підтвердження протягом 5 діб після
направлення вимоги на його адресу (повідомленням в особистому кабінеті, по
e-mail і (або) sms системою.
Товариство має право призупинити обслуговування особового рахунку
Учасника у разі невнесення щорічної абонентської плати, а також при
виявленні випадків порушення правил цього Договору з боку Учасника.
7.2.1. Учасник зобов'язується:
- Реєструватись у співтоваристві тільки після того, як йому виповниться
18 років.
- Надати справжні контактні і персональні дані при реєстрації.
- Забезпечити збереження логіна і пароля для доступу до Особового
рахунку (кабінету) в системі, не розголошувати їх третім особам.
- Не створювати більше одного Особистого рахунку (реєстрації) в
Спільноті на своє ім'я.
- Не поширювати наклепницькі твердження і інші негативні
висловлювання на адресу Спільноти (керівництва, учасників і проекту в
цілому).
- Не видавати себе за співробітника, власника або уповноваженого
представника компанії Товариства (якщо не є таким), будь-яке представлення
повинно обмежуватися найменуванням Учасник.
- При створенні інтернет-ресурсів і рекламних матеріалів не
використовувати дизайн, або елементи дизайну офіційного сайту
www.alafa.com.ua за винятком наданих Товариством рекламних матеріалів.
- Самостійно сплачувати податки на доходи, що виникли внаслідок участі
в Спільноті згідно з чинним податковим законодавством країни, громадянином
якої він є.
7.2.2. Учаснику категорично забороняється:
- Використовувати СПАМ з метою залучення нових Учасників до
Товариства.

- Мотивувати нових Учасників матеріально (сплачувати грошові
винагороди новим Учасникам за реєстрацію у Товаристві).
- Створювати афілійовані ланцюжки з 2-х і більше наступних один за
одним реєстрацій.
7.2.3. Учасник має право:
- Інформувати інших осіб з метою залучення їх до участі у Спільноті.
- Створювати власні сайти і розміщувати на них інформацію про
Спільноту з метою залучення нових Учасників до Спільноти, а також
використовувати для цих цілей будь-які (без обмежень) ресурси в мережі
Інтернет.
- Направляти Товариству свої побажання і відгуки з метою поліпшення
сервісу
- У будь-який момент відмовитись від участі у Товаристві.

8. Дії ТОВ щодо заблокованих рахунків
У разі блокування Особистого рахунку Учасника, що виникло в наслідок
порушення умов цієї угоди щодо такого Учасника діють наступні правила:
- Під час блокування Особистого рахунку, Учаснику недоступний вхід в
Особистий кабінет.
- Неактивне запрошення з посиланням користувача.
- Всі грошові перекази, що направляються Учаснику, чий Особистий
рахунок заблокований, враховуються як «Втрачений прибуток» і надходять на
рахунок БО «Мир і Добро» як благодійні пожертви від імені початкового
відправника.

9. Використання персональних даних
Учасник погоджується з тим, що зазначені ним персональні дані (логін,
ім'я, прізвище, країна, місто, телефон, e-mail, Skype, аккаунти в соцмережах та
інші дані) будуть доступні для перегляду іншим Учасникам Спільноти, а також
з тим, що виконавець має право відкрито демонструвати будь-які перекази,
здійснені учасниками, а також загальну суму надходжень на рахунок Учасників
та суму коштів, залучених ними для благодійних цілей.
8.2. Товариство має право проводити інформування Учасників за
вказаними контактами (e-mail розсилка, sms-розсилка, зв'язок через Skype,
телефон, аккаунти в соцмережах).
8.3. Товариство має право розмістити відгук учасника на сайті
www.alafa.com.ua із зазначенням його ПІБ, міста і фото після направлення
Учасником такого відгуку на адресу співтовариства.

10. Відповідальність сторін.
Товариство несе відповідальність виключно за функціонування
Особистого кабінету і точне виконання заявок (доручень) учасників на перекази
грошових коштів на рахунки інших Учасників, відповідно до умов цього
Договору.
Виконавець не несе відповідальності за будь-які порушення, такі як
обмеження в роботі платіжних систем, що використовуються для направлення
коштів на особисті рахунки Учасників.

11. Форс – мажор
1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або
неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або
неналежне виконання сталось внаслідок дії обставин непереборної сили. Під
обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші
природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й інших
видів комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів
державних органів та інші незалежні від Товариства обставини, що
унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Сторонами своїх
зобов’язань за даним Договором.
6.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка
знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з
моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої
сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини.
Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась
під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з
моменту закінчення дії форс-мажорної обставини або з моменту виникнення у
такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії форс мажорної обставини.

12. Термін дії та порядок розірвання договору
Даний Договір набирає сили з моменту укладення Договору і укладений
на невизначений строк і діє до припинення його однією зі сторін або обома
сторонами.
3. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний
Товариством у таких випадках:
- у випадку коли Учасник протягом 365 днів не користується послугою;

- у разі подання Учасником неправдивих даних під час укладення
договору;
- припинення надання послуг взагалі або у певному регіоні;
4. Учасник вправі відмовитися від Послуг Товариства і розірвати Договір
у випадку незгоди прийняти запропоновані Товариством відповідно до даного
Договору зміни в Договорі, попередньо письмово повідомивши Товариство про
це до вступу цих змін у силу. Договір вважається розірваним з моменту
одержання Товариством зазначеного повідомлення. У випадку неповідомлення
Товариства про розірвання Договору в зазначеному порядку і термін, Договір
вважається зміненим на умовах Товариства, опублікованих відповідно до умов
даного Договору.

ТОВ «Алафа»

Учасник Спільноти

підпис_________________

підпис___________________

