Угода Користувача щодо проходження навчального курсу “Професія вебмайстер 1.0”
Дата останнього оновлення: 12 травня 2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю “Банкінг Клас” (далі – Виконавець),

керуючись статтею 633 та статтею 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому
колу осіб (далі - Користувач), які є громадянами України, укласти дану Угоду Користувача (далі
– Договір), у якому Виконавець та Користувач надалі разом для зручності іменуються також як
Сторони, а кожна окремо – Сторона, про наступне.
1. ПРИЄДНАННЯ. Даний Договір є публічним договором приєднання, який укладається між
Виконавцем, що виступає в якості оферента, та Користувачем, що приєднується до Договору в
якості акцептанта, шляхом акцепту останнім всіх без винятку умов та положень цього Договору,
будь-яких додатків до нього, та інших документів, на які є посилання у даному Договорі чи
додатках до нього, у порядку та на умовах, визначених цим Договором.
Користувач
замовляє
навчальний
курс
шляхом
реєстрації
на
сайті
https://course.salesdoubler.pro/ та здійснення 100% попередньої оплати вартості навчального
курсу (у вартість курсу включено податки). Після сплати всієї суми грошових коштів Користувач
отримує від Виконавця листа підтвердження з описом курсу. Користувач отримує доступ до
навчального курсу в робочий день з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00.
2. ПРЕДМЕТ. Предметом даного Договору є надання Виконавцем Користувачу
інформаційно-консультаційних послуг щодо проходження навчального курсу “Професія
вебмайстер 1.0” (далі - Послуги), що складатиметься із наступних лекцій:
Лекція 1 - “Старт в арбітражі”
-

Основні поняття в арбітражі та термінологія
Як почати займатися арбітражем: необхідні навички, які потрібні вебмайстру
Як працюють партнерські мережі?
Методи просування в арбітражі
Скільки потрібно грошей, щоб почати працювати в арбітражі?
Залучати трафік безпосередньо чи через СPA-мережу?

Лекція 2 - “Вертикалі в арбітражі”
-

Як обрати офер?
На що орієнтуватися при виборі офера
Вибір вертикалі: які бувають, чим вони відрізняються, як з ними працювати
Популярні джерела

Лекція 3 - “Створюємо вітрину та лендiнг з нуля”
-

Навіщо потрібен свій сайт, якщо партнерки роздають їх безкоштовно
Необхідний мінімум у знаннях
Створюємо вітрину на Wordpress
Створюємо лендінг з нуля

Лекція 4 - “Веб-аналітика. Частина 1”
Базове налаштування Google Analytics 4
-

Що таке аналітика та web-аналітика? Приклади завдань, які можна вирішувати
Як працюють системи web-аналітики?
Користувач, Сеанс, Подія
Universal Analytics VS Google Analytics 4
Реєстрація акаунту та ресурсу
Базове налаштування

-

Встановлення на сайт через GTM
UA та GA4 разом на одному сайті
Точність даних. Абсолютна аналітика чи аналітика трендів?
Знайомство з інтерфейсом
Основні параметри та показники
Як Google Analytics збирає дані про аудиторію?
Розбір звітів щодо демографії
Розбір звітів з технологій

Лекція 5 - “Веб-аналітика. Частина 2”
-

-

Відстеження подій. Налаштування конверсій
Що таке джерела трафіку
Розбір звітів Джерела трафіку та Залучення трафіку
Що таке події
Page view VS Events
Надсилання простих подій:
- Клік за посиланням
- Клік по кнопці
- Відправлення форми
Параметри подій:
- Назва кнопки
- Назва форми
Що таке конверсії
Налаштування конверсій
Віртуальні події

Лекція 6 - “Основи лінкбілдингу”
-

Навіщо потрібні посилання?
Типи зовнішніх посилань та основні атрибути
Стратегії лінкбілдингу
Анкор-лист та план лінкбілдингу
Метрики оцінки посилальних донорів
Методи лінкбілдингу: безкоштовні, платні
Що робити після отримання посилання?

Лекція 7 - “Google Ads. Частина 1”
-

Арбітраж трафіку в Google Ads, налаштування, аналітика, зв'язки
Як лити з Google?
Різновиди реклами під арбітраж
Особливості семантики
Бюджетування та прогнозування ROI
Як рахувати аналітику
Креативи для оголошень
Логіка зв'язок

Лекція 8 - “Google Ads. Частина 2”
Л’ємо трафік із Google Ads. Принципи роботи та підводні камені:
-

Google Ads у ніші мікропозик
Google policy по роботі з СРА офферами: на прикладі моделей обходу policy з реклами
мікропозик
Моделі роботи в Google Ads із СРА офферами: на прикладі мікропозик
Налаштування подій у Google Analytics, зв'язок
Analytics та Google Ads
Налаштування інтеграції з партнерським кабінетом СРА сіток та Google Analytics на
передачу офлайн конверсій https://analytics.salesdoubler.com.ua
Стратегії реклами у контексті
Методи збору семантики

Лекція 9 - “Facebook”
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Теорія:
-

Особливості арбітражного трафіку з соцмереж (перелік заборон/банів)
Налаштування кабінетів
Креативи під оголошення
Якими бувають зв'язки
Аналітика

Практика:
-

Розбираємо рекламні кабінети
Створюємо рекламні кампанії
Формуємо креативи
Розробляємо зв'язки, виходячи зі специфіки ринку України та буржу
Розбираємо аналітику та оптимізуємо акаунти

Лекція 10 - “Гайд по роботі з SalesDoubler”
-

Які переваги СРА-мереж?
Як вибрати надійну СРА-мережу?
Як розпочати роботу в SalesDoubler?
Огляд внутрішніх інструментів сітки
Чому важливо працювати з вітриною та збирати бази?

Послуга надається шляхом проведення Виконавцем онлайн-занять, а саме надання Користувачу
записів відеолекцій та додаткових цифрових матеріалів до них.
Термін надання Послуги - протягом 1 (одного) робочого дня, з дня внесення Користувачем
передоплати, у розмірі 100% (ста відсотків) від загальної вартості Послуг.
Перелік Послуг, визначений цим пунктом, є вичерпним та не підлягає розширеному тлумаченню.
Виконавець може змінювати перелік Послуг, визначений цим пунктом, за умови попереднього
повідомлення про це Користувача. Послуги, визначені цим пунктом надаються на платній основі.
Послуги, визначені цим пунктом, можуть надаватися Виконавцем особисто або із залученням
будь-яких третіх осіб, із якими Виконавець має договірні чи інші правовідносини. При цьому
залучення Виконавцем третьої особи для надання Послуг здійснюється на власний розсуд
Виконавця та не потребує жодної згоди Користувача.
Під час надання Послуг Виконавець не надає Користувачу жодних гарантій стосовно Послуг, а
самі Послуги надаються останнім по принципу “as-is”, тобто Виконавець реалізує Послуги у
тому стані, у якому вони знаходяться на момент їх надання, і що Користувач приймає дані
Послуги зі всіма недоліками, які є очевидними на момент надання самих Послуг, так і тими
недоліками, які можуть бути виявлені згодом. Надання Послуг, визначених абзацом 3 (b) даного
пункту Договору, здійснюється виключно за наявності у Виконавця технічної можливості.
Невиконання Користувачем своїх зобов’язань за цим Договором є підставою для відмови
Виконавця від надання Послуг та виконання своїх зобов’язань за цим Договором, у тому числі
шляхом обмеження Користувачу доступу до Послуг.
3. ПЛАТЕЖІ & РОЗРАХУНКИ. За надання Виконавцем Послуг, передбачених цим Договором,
Користувач зобов'язується сплатити Виконавцю плату у розмірі 3 499,00 грн. (три тисячі
чотириста дев’яносто дев’ять гривень нуль копійок), у тому числі ПДВ, в строк не пізніше ніж за
5 (п’ять) робочих днів, що передують дню початку надання Послуг. Розмір плати є фіксованим,
встановлюється Виконавцем на власний розсуд шляхом публікування відповідної інформації на
Веб-сайті https://course.salesdoubler.pro/. Виконавець залишає за собою право в будь-який час
та в односторонньому порядку змінити розмір плати, про що Виконавець опублікує відповідну
інформацію на Веб-сайті https://course.salesdoubler.pro/ та внесе зміни до даного пункту
Договору.
Якщо інше не встановлено чинним в Україні законодавством, ціни, які встановлюються
Виконавцем за Послуги, визначені даним Договором, не включають у себе та не покривають
жодних податків, зборів, інших обов’язкових платежів (крім податку на додану вартість), витрат,
пов’язаних зі сплатою банківських комісій, комісій пов’язаних із операціями по
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купівлі/обміну/продажу/та конвертацією валют, а також будь-яких інших додаткових платежів та
витрат, які можуть мати місце під час здійснення оплати Послуг Виконавця. Усі податки та збори,
належні до сплати Виконавцем у зв’язку з отриманням доходу/прибутку за надання Послуг,
визначених даним Договором, а також сплата непрямих податків здійснюються відповідно до
чинного в Україні законодавства.
Користувач може відмовитися від надання Послуг та вимагати повернення суми попередньої
оплати, якщо він повідомить про це Виконавця за 3 (три) робочі дні до дня початку надання
Послуг. У такому випадку Виконавець зобов'язаний упродовж 10 (десяти) робочих днів
повернути Користувачу внесену суму попередньої оплати.
Якщо ж Користувач відмовиться від надання Послуг менше ніж за 3 (три) робочі дні до дня
початку надання Послуг, то сума попередньої оплати не підлягає поверненню на користь
Користувача та повністю залишається у Виконавця, без будь-яких правових наслідків для
останнього.
Будь-які розрахунки між Сторонами здійснюються у безготівковій або будь-який інший формі, не
забороненій чинним законодавством України.
4. ЗАЯВИ & ГАРАНТІЇ. Користувач гарантує, що:
a. останній на момент укладення даного Договору досяг 18 (вісімнадцяти) років;
b. приєднання ним Договору жодним чином не порушує права, свободи та законні інтереси
третіх осіб;
c. він має необхідний та достатній обсяг правоздатності і повноважень для укладення даного
Договору;
d. умови та положення даного Договору, а також саме укладення даного Договору будь-яким та
жодним чином не порушують його права та законні інтереси, не обмежують його
правоздатність та не ставлять у невигідне правове становище у порівнянні із чинним
законодавством України чи законодавством інших країн, у тому числі країн, резидентом яких
є Користувач;
e. належність будь-яких прав Виконавця, заявлених/зазначених у цьому Договорі,
беззастережно визнається Користувачем і не оспорюється ним у судовому чи іншому
порядку;
f. не порушуватиме будь-яких абсолютних прав Виконавця, у тому числі, але не виключно,
Виключних Прав;
g. будь-яка інформація, незалежно від того, у якому виді/форматі вона надається Виконавцю у
порядку виконання умов даного Договору, є достовірною та такою, що відповідає дійсності;
h. під час користування Послугами останній дотримуватиметься положень чинного
законодавства України та законодавства інших країн, резидентом яких він є;
i. під час користування Послугами не здійснюватиме та не братиме участь у діях, що мають
ознаки шахрайства, обману або введення в оману.
Сторони визнають і погоджуються, що:
a. даний Договір не є договором про спільну діяльність, і що на підставі даного Договору не
виникають трудові правовідносини, на які поширюється дія трудового законодавства;
b. Послуги, які надаються Виконавцем за даним Договором, не є фінансовими чи іншими
послугами, які відповідно до чинного в Україні законодавства підлягають обов’язковому
ліцензуванню, і що Виконавець лише надає доступ до Веб-сайту та Додатку, які виступають у
якості платформи, через яку Користувач отримує доступ до, а також не є брокером,
фінансовою установою чи стороною будь-якої угоди, на підставі якої здійснюється
постачання та споживання.
5. ПОЛІТИКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. Із метою отримання Послуг Виконавця, у тому
числі доступу до них, виконання Виконавцем інших своїх зобов’язань, визначених даним
Договором, а також отримання доступу до Користувачу необхідно надати/передати Виконавцю
персональні дані, визначені цим пунктом нижче. Перелік таких персональних даних може
змінюватися у порядку, визначеному цим Договором, та за умови попереднього повідомлення про
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це Користувача шляхом направлення останньому відповідного повідомленням про обробку
персональних даних. Користувач також зобов’язується надавати іншу достовірну інформацію
Виконавцю, необхідну для належного надання Послуг. За необхідності, у тому числі, якщо це
передбачено чинним законодавством України або іншим застосовним законодавством,
Виконавець може запитувати у Користувача надання окремої згоди на обробку персональних
даних Користувача.
Виконавець у своїй діяльності щодо захисту персональних даних керується чинним
законодавством України та, за необхідності, законодавством інших ніж Україна країн, у тому
числі положеннями Загального регламенту про захист даних (General Data Protection
Regulation), прийнятого Європейським Парламентом та Радою Європейського Союзу, якщо
дотримання такого законодавства є необхідним для виконання умов даного Договору, а також
недопущення порушення прав та інтересів Користувача та/або інших осіб. Під час здійснення
обробки персональних даних та/або встановлення мети такої обробки, Виконавець вживає всіх
необхідних заходів та здійснює всі необхідні дії, у тому числі, але не виключно, шляхом розробки
та імплементації відповідних документів, укладення відповідних договорів із Партнерами та
іншими третіми особами, створення та запровадження відповідних технічних умов, які
направлені на захист таких персональних даних, а також недопущення несанкціонованого
доступу до таких персональних даних та/або неправомірного їх використання іншими особами.
Отримуючи Послуги за цим Договором та акцептуючи його умови Користувач автоматично
погоджується та надає свою згоду на обробку своїх персональних даних, а саме: номеру
мобільного телефону та адресу електронної пошти. Здійснюючи дії, визначені у цьому абзаці,
Користувач автоматично також погоджується та надає свою згоду на передачу вищевказаних
персональних даних Партнерам, іншим третім особам, у тому числі особам, які є нерезидентами
України та/або знаходяться поза межами України (транскордонна обробка/передача
персональних даних). Обробка таких персональних даних Партнерами та/або іншими третіми
особами здійснюється відповідно до наших інструкцій та/або їх власних правил щодо обробки
персональних даних. Передача персональних даних Користувача іншим особам може
здійснюватися, зокрема, із метою виконання Виконавцем положень даного Договору, вимог
чинного законодавства України та/або іншого чинного в Україні законодавства, у тому числі, але
не виключно, Загального регламенту про захист даних (General Data Protection Regulation),
прийнятого Європейським Парламентом та Радою Європейського Союзу, включаючи у частині
виконання Виконавцем вимог та обов’язків щодо вжиття належних заходів для зберігання та
захисту таких персональних даних та іншої переданої Виконавцю інформації. Категоріями осіб,
яким можуть передаватися персональні дані Користувача, зокрема, є:
a. Постачальники послуг Виконавця, у тому числі Партнери. Виконавець, наприклад, може
залучати інших осіб для надання Послуг, у тому числі для їх покращення та/або належного
технічного забезпечення. Такі треті особи допомагають Виконавцю у хостингу та операціях із
безпеки щодо персональних даних Користувача, наданні Послуг, а також у маркетингу та
рекламі.
b. Компетентні органи, регулюючі органи, правоохоронні органи. Якщо це вимагається або
дозволено чинним законодавством України або іншим застосовним законодавством,
Виконавець може передавати персональні дані Користувача компетентним органам,
контролюючим органам та правоохоронним органам.
c. Інші треті особи. Виконавець може передавати персональні дані Користувача для захисту
своїх прав, законних інтересів чи безпеки та/або прав інших користувачів та осіб.
Метою (цілями) обробки персональних даних Користувача є:
a. надання Користувачу Послуг;
b. виконання зобов’язань, визначених даним Договором;
c. відправка Користувачу листів із новинами, оновленнями, цікавими пропозиціями рекламного
характеру;
d. комунікація із Користувачем.
Усі персональні дані Користувача обробляються Виконавцем, який відповідно до чинного
законодавства України є володільцем персональних даних Користувача, а також офіційно
працевлаштованими працівниками та/або контрагентами під повним контролем Виконавця. За
законодавством Європейського Союзу Виконавець виступає контролером персональних даних
Користувача.
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Підставами для обробки персональних даних Користувача можуть бути:
a. користування Послугами Виконавця (підстава – укладення та виконання Договору, а також
попередні дії, необхідні для його укладення);
b. згода Користувача на обробку Виконавцем та/або третьою особою персональних даних
Користувача (підстава – згода Користувача на обробку);
c. комерційна діяльність Виконавця (підстава – законний інтерес Виконавця).
Строки обробки персональних даних Користувача залежати від мети їх обробки, а також від
застосованої технології. Наприклад, персональні дані Користувача, пов'язані із наданням
останньому Послуг, обробляються протягом усього строку надання таких Послуг та/або дії даного
Договору, а також протягом трьох років після припинення надання Послуг та/або дії даного
Договору. Персональні дані для маркетингових (рекламних) цілей обробляються до 5 (п'яти) років,
щоб Користувач завжди був у курсі новин та акцій Виконавця. Строки обробки персональних даних
Користувача зі сторони інших осіб Виконавцем не встановлюються і повністю залежать від їх
затверджених правил.
Платежі, які здійснюються Користувачем за Послуги, обробляються безпосередньо Партнерами
та/або сторонніми постачальниками платіжних послуг. Усі персональні дані та інша інформація
Користувача така як номер дебетової картки чи інша фінансова інформація, які пов’язані із
здійсненням відповідних платежів, зберігаються та обробляються такими Партнерами та/або
постачальниками платіжних послуг.
Чинне законодавство України надає Користувачу певні права у сфері захисту персональних даних.
Зокрема, за чинним законодавством України Користувач має право:
a. знати, із якого джерела персональні дані Користувача збираються, де вони зберігаються і з якою
метою вони обробляються, а також знати, хто «керує» обробкою таких персональних даних, і про
його місцезнаходження (місце проживання);
b. отримати від Виконавця інформацію про умови доступу до своїх персональних даних, зокрема
інформацію про осіб, яким персональні дані Користувача можуть передаватися;
c. на доступ до своїх персональних даних (зокрема, Користувач може подати Виконавцю запит про
те, чи обробляє останній його персональні дані, а також запросити й одержати копію таких
персональних даних; такі запити розглядаються Виконавцем протягом 30 (тридцяти)
календарних днів);
d. пред'явити вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних (така вимога
повинна бути мотивована);
e. пред'явити вимогу про зміну або про знищення своїх персональних даних, якщо такі дані
обробляються незаконно чи вони недостовірні (така вимога також має бути мотивована);
f. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення
тощо;
g. звернутися зі скаргою до суду, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або
використати інші способи захисту, якщо Користувач вважає, що його права порушено;
h. вносити застереження щодо обмеження обробки своїх персональних даних у разі надання згоди
на обробку (таке застереження може стосуватися, наприклад, строку обробки персональних
даних або їх обсягу);
i. відкликати згоду, яку Користувач раніше надав, на обробку своїх персональних даних
(Користувач може відкликати свою згоду тільки у тому випадку, коли така згода була єдиною
підставою для обробки його персональних даних; наприклад, якщо дані Користувача
обробляються Виконавцем із метою надання Послуг, Користувач не може відкликати свою згоду,
інакше Виконавець не матиме можливості надавати Користувачу такі Послуги);
j. знати, яким чином функціонує автоматична обробка персональних даних Користувача (у разі,
якщо така здійснюється), а також на захист від «автоматизованого» рішення, яке може мати для
Користувача наслідки (у разі, якщо рішення приймається програмними засобами).
Якщо Користувач перебуває на території Європейського Союзу або на території таких країн, як:
Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, – то Користувач також має право:
a. отримувати інформацію про строки зберігання персональних даних або про критерій, згідно з
яким такий строк можна визначити;
b. знати про наявність/відсутність права робити запит контролеру щодо зміни або видалення
персональних даних, або обмеження чи заперечення проти обробки персональних даних;
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c. отримувати інформацію про джерело збору персональних даних (якщо персональні дані були
отримані не від Користувача);
d. отримувати інформацію про підставу, на якій Користувач передає Виконавцю персональні дані –
на підставі закону, договору або такі дані необхідні для виконання Договору, а також – які
можуть бути наслідки, якщо Користувач не надасть свої персональні дані Виконавцю;
e. на «трансфер» своїх персональних даних;
f. обмежити (призупинити) обробку своїх персональних даних – у випадках, передбачених
законодавством Європейського Союзу;
g. не бути суб'єктом, щодо якого приймається рішення в «автоматизованому» порядку (за
загальним правилом);
h. подати скаргу до контролюючого органу країни, в якій Користувач перебуває.
Виконавець під час обробки персональних даних використовує адекватні методи їх захисту та
забезпечує обмежений доступ до них. Для здійснення захисту персональних даних Користувача, а
також їх зберігання Виконавець може використовувати послуги, сервери та інші технічні засоби
третіх осіб. При цьому сервери та інші технічні засоби, на яких та за допомогою яких здійснюється
зберігання та захист персональних даних, можуть знаходитися поза межами України. Заходи,
направленні на захист персональних, можуть включати, зокрема: шифрування персональних даних;
прийняття заходів для забезпечення резервних копій персональних даних та їх доступності у разі
фізичного або технічного інциденту; регулярне тестування та оцінка ефективності самих заходів.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. У разі порушення умов цього Договору Сторони несуть
відповідальність встановлену умовами даного Договору та нормами чинного в Україні
законодавства.
Оплата Стороною будь-яких штрафних санкцій за порушення положень та зобов’язань,
передбачених цим Договором, не звільняє таку Сторону від обов’язку відшкодувати іншій Стороні
усі збитки, завдані таким порушенням, крім випадків, передбачених цим Договором.
Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за
цим Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання стало результатом дії обставин
непереборної сили (форс-мажору), а саме: війна, запровадження воєнного стану, повені, пожежі,
стихійного лиха, епідемії, рішень державних органів, карантину, змін чинного законодавства та
інших обставин, визнаних обставинами непереборної сили, які виникли поза волею Сторін, і які
Сторони не могли передбачити та/або запобігти розумними заходами. При настанні обставин,
зазначених у цьому пункті, Сторона, щодо якої такі обставини діють, повинна протягом 10 (десяти)
робочих днів із моменту настання таких обставин повідомити про них у письмовій формі іншу
Сторону. У такому випадку строк виконання зобов'язань Сторонами за цим Договором пропорційно
переноситься на строк дії таких обставин.
7. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА. Із метою дотримання вимог чинного законодавства
України Сторони зобов’язані отримати/отримувати від компетентних органів державної влади,
місцевого самоврядування, а також інших компетентних органів та суб’єктів усі необхідні дозволи,
ліцензії та погодження, які передбачені чинним законодавством України або іншим застосовним
законодавством, або необхідні для належного надання Послуг за цим Договором.
Сторони зобов'язуються сприяти одна одній у виконанні вимог чинного законодавства, у тому числі
у частині, що стосується оподаткування, а також надання фінансової та іншої звітності у відповідні
контролюючі та фіскальні органи, в тому числі, але не виключно, шляхом надання відповідної
інформації, оформлення та підписання необхідних документів.
8. ВИЧЕРПНИЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРУ. Даний Договір включає у себе усі домовленості між
Сторонами та документи шляхом здійснення на них посилання у цьому Договорі, та являє собою
вичерпну угоду між Сторонами щодо предмету, змісту, об’єму та характеру цього Договору. Даний
Договір скасовує усі попередні та існуючі письмові і усні домовленості, зобов’язання, заяви, гарантії
та комунікацію між Сторонами, що стосується предмету даного Договору. Сторони не пов’язані
будь-якими
зобов’язаннями, положеннями, умовами чи строками, які доповнюють або
відрізняються від зобов’язань, положень, умов чи строків, зазначених у цьому Договорі.
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9. РЕГУЛЮЮЧЕ ПРАВО & СПОРИ. Даний Договір та правовідносини, які виникають на підставі
даного Договору або пов'язані з ним, тлумачаться та регулюються відповідно до права та
законодавства України. Водночас у будь-якому випадку до даного Договору та правовідносин, які
виникають на підставі даного Договору або пов'язані з ним, не застосовується Конвенція ООН про
договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Усі спори між Сторонами, що виникають з приводу
даного Договору або пов'язані з ним, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
10. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЧИННОСТІ & ОДНАКОВЕ ТЛУМАЧЕННЯ. У разі, якщо з будь-якої
причини будь-яке положення цього Договору є або визнане недійсним/нечинним, незаконними чи
такими, що не підлягає застосуванню, інші положення даного Договору залишаються
дійсними/чинними, законними та такими, що підлягають застосуванню. У разі, якщо положення
даного Договору не відповідають будь-яким іншим правилам чи документам, посилання на які
здійснено у даному Договорі, переважаючу силу мають положення даного Договору. У разі
викладення даного Договору різними мовами та виявлення будь-яких суперечностей щодо
тлумачення умов Договору, український текст Договору має переважаючу силу.
11. КОМУНІКАЦІЯ. У разі, якщо Користувач бажає зв’язатися із Виконавцем стосовно питань,
пов’язаних із даним Договором, Користувач у першу чергу зобов’язаний використовувати електронні
засоби комунікації, у тому числі шляхом направлення повідомлення на електронну адресу
Виконавця. При цьому, застосування Користувачем будь-яких інших засобів комунікації із
Виконавцем, у тому числі шляхом направлення повідомлення у письмовій формі на поштову адресу
Виконавця, здійснюється у разі, якщо Виконавець протягом 10 (десяти) робочих днів із моменту
направлення Користувачем відповідного повідомлення та/або запиту із використанням електронних
засобів комунікації не надав своєї відповіді. У разі, якщо Виконавець бажає зв’язатися із
Користувачем або сповістити останнього стосовно питань, пов’язаних із даним Договором,
Виконавець має право застосовувати будь-які засоби комунікації, не заборонені чинним
законодавством України, у тому числі, але не виключно, Виконавець має право зв’язатися із
Користувачем або надіслати останньому повідомлення та/або інформацію шляхом розміщення
відповідного повідомлення та/або інформації на Веб-сайті та/або у Додатку, та/або направлення
відповідного повідомлення на електронну адресу Користувача. У будь-якому випадку комунікація та
зв’язок між Користувачем та Виконавцем здійснюється виключно із використанням контактної
інформації, зазначеної у даному Договорі, та контактних даних Користувача, які надані останнім
Виконавцю у порядку виконання вимог, передбачених пунктом 8 Договору. Будь-які сповіщення,
повідомлення, направлені Сторонами одна одній стосовно питань, пов’язаних із даним Договором,
повинні бути здійснені на вибір Сторони українською або російською мовами.
12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ & ЙОГО ПРИПИНЕННЯ. Виконавець має право
вносити зміни до умов цього Договору, будь-яких додатків до нього та інших документів, на які є
посилання у даному Договорі чи додатках до нього. Крім того, Виконавець також має право
встановлювати додаткові умови надання Послуг Користувачу, не змінюючи при цьому положень
даного Договору. Відповідні зміни та/або додаткові умови повинні бути донесені Користувачу
шляхом надсилання відповідної інформації на електронну адресу Користувача. Повідомлення
Користувача про відповідні зміни та/або додаткові умови вважається новою офертою для
Користувача погодити/прийняти відповідні зміни та/або додаткові умови. У разі, якщо Користувач
не погоджується із відповідними змінами та/або додатковими умовами, останній має право
відмовитися від Послуг та розірвати даний Договір. Зміни до умов Договору та додаткові умови,
визначені у цьому абзаці, є невід’ємною частиною цього Договору та обов’язковими для виконання
Користувачем у разі їх акцепту останнім.
Виконавець має право на власний розсуд відмовитися від надання Послуг за цим Договором та в
односторонньому порядку розірвати даний Договір, повідомивши про це Користувача шляхом
донесення відповідної інформації Користувачу у порядку, визначеному Договором, у тому числі, але
не виключно, шляхом надсилання відповідної інформації на електронну адресу Користувача. У
такому разі Договір негайно буде вважатися розірваним.
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Користувач має право відмовитися від Послуг та в односторонньому порядку розірвати даний
Договір шляхом припинення користування такими Послугами у порядку, визначеному Виконавцем
на Веб-сайті та/або у Договорі.
Припинення даного Договором не впливає на факт укладення у результаті користування Послугами
між Користувачем та Партнерами договорів, на підставі яких здійснюється постачання та
споживання Послуг, і виникнення між Користувачем та Партнерами відповідних правовідносин, а
також не породжує автоматичного припинення таких договорів та правовідносин.
Якщо інше не передбачено даним Договором, у всіх інших випадках припинення та розірвання
Договору здійснюється відповідно до чинного законодавством України.
13. ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ & ОБОВ’ЯЗКІВ. Виконавець відповідно до умов цього Договору має
право відступити будь-які свої права та перевести будь-які свої права та зобов’язання за цим
Договором третім особам без зменшення гарантій Користувача, які випливають із даного Договору.
Для реалізації такого права Виконавець не потребує згоди Користувача. У даному випадку
Виконавець
зобов’язаний
опублікувати
вищевказану
інформацію
на
Веб-сайті
https://course.salesdoubler.pro/. Користувачу у свою чергу забороняється відступати будь-які свої
права та переводити будь-які свої зобов’язання за цим Договором третім особам без письмової згоди
Виконавця.
14. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.
Виконавцю належать виключні права на об’єкти інтелектуальної власності на курси та усі матеріали,
які будуть доступні Користувачу під час надання Послуг, включаючи права, передбачені
законодавством України, Бернською конвенцією про охорону літературних та художних творів 1886
року і Всесвітньою конвенція про авторське право 1952 року, іншими міжнародно-правовими
актами, а саме:
виключне право на використання об’єкта інтелектуальної власності;
виключне право дозволяти використання об’єкта інтелектуальної власності;
виключне право запобігати незаконному використанню об’єкта інтелектуальної власності,
включаючи право забороняти таке використання;
інші права інтелектуальної власності, які існують сьогодні або з’являться в майбутньому.
Об’єктами інтелектуальної власності для цілей цього Застереження є, зокрема, але не виключно,
електронна (цифрова) інформація, в тому числі, тексти лекцій, інфографіки, презентації, зображення,
аудіовізуальні твори, теми заходів, програми заходів, окремі блоки програм заходів, переліки
доповідачів тощо, робочі і рекламні матеріали, комерційні повідомлення, маркетингові дослідження
у паперовій, електронній чи будь-якій іншій формі, програмне забезпечення, логотипи, графіки,
звуки тощо, що використовуються або будуть створені під час надання Послуг Виконавцем.
Об’єкти інтелектуальної власності перебуваються під правовою охороною без виконання будь-яких
формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також
способу чи форми їх вираження, якщо інше не передбачено законодавством України.
Без попередньої письмової згоди Виконавця Користувач не має права використовувати в
комерційних цілях, передавати, продавати та поширювати у будь-який спосіб інформацію і
матеріали, які Користувач отримав під час надання Послуг за цим Договором.
15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. Договір вважається укладеним із моменту приєднання
Користувача до Договору, яке може здійснюватися одним із наступними способів:
a. шляхом здійснення Користувачем реєстрації;
b. шляхом проставлення Користувачем електронного підпису одноразовим ідентифікатором або
накладення електронного цифрового підпису;
c. шляхом використання одноразового паролю (OTP).
Договір є доступним для будь-якого кола осіб на Веб-сайті https://course.salesdoubler.pro/.
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16. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ТОВ “Банкінг Клас”
Адреса: 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 1-Б, 3-й поверх
Код ЄДРПОУ 37447387
ІПН 374473826583
IBAN: UA 50 300528 0000026002101346209 в АТ "ОТП БАНК", код банку 300528
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