Договір № 11
про визнання способу отримання документів
восьме травня дві тисячі дев’ятнадцятого року

м. Київ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, в особі в.о. Голови Нацкомфінпослуг Максимчук Ольги Василівни,
яка діє на підставі наказу від 02.05.2019 № 100-ОД «Про покладання обов’язків на
Максимчук О.В.» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента
України від 23.11.2011 № 1070, з однієї сторони, та
особа, що приєдналась до договору про визнання способу отримання
документів (далі — Договір) шляхом підписання Заяви про приєднання до Договору
(далі — Учасник), з іншої сторони, які надалі разом іменуються — Сторони, керуючись
статтею 14 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»
уклали цей Договір про таке:
Примітка. Терміни у цьому Договорі вживаються у значеннях наведених в Законах України
«Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги»
та інших нормативно-правових актах з питань електронного документообігу.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу
України.
1.2. Цей Договір укладається шляхом приєднання Учасника до Договору в цілому
шляхом подання до Нацкомфінпослуг, в порядку передбаченому цим Договором, Заяви
про приєднання.
1.3. Заява про приєднання повинна бути подана до Нацкомфінпослуг через сервіс
«Електронна канцелярія» за формою встановленою додатком № 1 до цього Договору та
підписаною керівником Учасника або уповноваженою ним особою за допомогою
кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП). У разі підписання Заяви про
приєднання уповноваженою особою до останньої додається засвідчена копія документу,
що підтверджує її повноваження.
1.4. Не підписана Заява про приєднання або з незаповненими полями не
породжуватиме для Учасника жодних прав та обов’язків за цим Договором.
1.5. Підтвердженням факту приєднання Учасника до умов цього Договору є
прийняття Нацкомфінпослуг поданої Учасником Заяви про приєднання до Договору, що
здійснюється шляхом направлення Нацкомфінпослуг листа про прийняття Заяви про
приєднання на електронну адресу Учасника, зазначену ним у Заяві про приєднання.
1.6. Моментом укладення цього договору є дата направлення Нацкомфінпослуг
Учаснику листа про прийняття Заяви про приєднання на електронну адресу Учасника,
зазначену ним у Заяві про приєднання.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є визнання Сторонами способом отримання
оригіналів документів Нацкомфінпослуг – надсилання їх Нацкомфінпослуг на
електронну поштову скриньку Учасника, у вигляді електронних документів підписаних
уповноваженою особою Нацкомфінпослуг за допомогою КЕП відповідно до Закону
України «Про електронні довірчі послуги».

2.2. Електронною поштовою скринькою Учасника визнається зазначена ним
електронна адреса у Заяві про приєднання.

2.3. З моменту укладення цього Договору Сторони визнають що переважним
способом обміну інформацією між Нацкомфінпослуг та Учасником(ами) є направлення
Нацкомфінпослуг електронних документів Учаснику(кам) на електронні поштові
скриньки, відповідно до умов цього Договору, та направлення Учасником(ами)
електронних документів Нацкомфінпослуг через сервіс «Електронна канцелярія», що
знаходиться на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг в розділі Головна/Електронна
взаємодія/Електронна канцелярія за посиланням https://www.nfp.gov.ua/ua/Elektronnakantseliariia.html.
Для направлення Учасником(ами) електронних документів Нацкомфінпослуг через
сервіс «Електронна канцелярія» Учаснику необхідно здійснити наступні дії:
сформувати файл який містить лист та, в разі наявності, додатки (рекомендовано
зберігати файл у форматі PDF);
підписати сформований файл КЕП уповноваженої особи Учасника;
заповнити всі обов’язкові поля інтерактивної форми та додати підписаний КЕП
файл;
підтвердити відправку електронного документу.
Електронний документ Учасника, сформований через сервіс «Електронна
канцелярія» але не підписаний КЕП уповноваженої особи Учасника, Нацкомфінпослуг
не реєструється.
2.4. Датою вручення Учаснику документа є дата його направлення
Нацкомфінпослуг на електронну адресу Учасника.
3. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

3.1. Учасник зобов'язаний:
дотримуватися умов цього Договору;
зазначати у Заяві про приєднання до Договору, повну та достовірну інформацію,
зокрема, що стосується електронної поштової скриньки Учасника;
у разі зміни інформації, що стосуються електронної поштової скриньки Учасника,
невідкладно, впродовж 1 (одного) робочого дня, письмово повідомляти про це
Нацкомфінпослуг;
щоденно, за виключенням вихідних та святкових днів, здійснювати перевірку
електронної поштової скриньки на наявність нових надходжень документів від
Нацкомфінпослуг;
забезпечити облік та збереження надісланих до Нацкомфінпослуг файлів
електронних документів та отриманих електронних документів від Нацкомфінпослуг,
протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання відповідних документів
на паперових носіях.

3.2. Учасник має право:
подавати електронні документи до Нацкомфінпослуг через сервіс «Електронна
канцелярія» що визначений пунктом 2.3 розділу 2 цього Договору ;
в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору шляхом направлення
до Нацкомфінпослуг Заяви про односторонню відмову від Договору у формі
встановленій Додатком № 2 до цього Договору.
3.3. Нацкомфінпослуг зобов'язана направити Учаснику лист про прийняття Заяви
про приєднання або вмотивоване повідомлення про невідповідність направленої
Учасником Заяви про приєднання умовам цього Договору.
3.4. Нацкомфінпослуг має право:
направляти електронні документи Учаснику у спосіб визначений цим Договором;
відмовитися від Договору в односторонньому порядку.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ
5.1. Спори між Сторонами, що виникають під час виконання цього Договору,
вирішуються в установленому законодавством порядку.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Цей Договір є укладеним, з дати направлення Нацкомфінпослуг Учаснику
листа про прийняття Заяви про приєднання, та діє до моменту припинення його дії.
6.2. Договір може бути припинено в односторонньому порядку:
зі сторони Учасника з моменту отримання Нацкомфінпослуг Заяви Учасника про
односторонню відмову від Договору;
зі сторони Нацкомфінпослуг з моменту розміщення на офіційному веб-сайті
Нацкомфінпослуг повідомлення про припинення дії цього Договору.
6.3. Всі додатки, додаткові договори, Заяви про приєднання до Договору, підписані
уповноваженими представниками обох Сторін є його невід’ємною частиною.
6.4. Будь-які зміни та/або доповнення до Договору оформлюються письмово
шляхом підписання додаткових договорів уповноваженими представниками Сторін.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг:
01001, місто Київ, вулиця Бориса Грінченка, 3,
код за ЄДРПОУ 38062828.
В.о. Голови Нацкомфінпослуг
Максимчук Ольга Василівна
Договір підписано кваліфікованим електронним підписом в.о. Голови Нацкомфінпослуг
Максимчук Ольги Василівни з накладенням електронної печатки Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

