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ТЕРМІНИ
CoinTrade - це корпоративний сервіс з інвестування в сучасний ринок криптовалют. Товариство використовує
технічний алгоритм управління криптовалютним портфелем, що дає можливість в повному обсязі виконувати
обов’язки зазначені у цьому договорі.
Дольовий фонд – спеціальний фонд Товариства (Далі дольовий фонд), сформований з пайових вкладів Пайовиків.
Доля – частка дольового фонду, яка не змінюється, має однакову грошову величину (1 доля = 1 грн.), але кожен
Пайовик в будь-який момент може передати (продати, зробити переуступку) частку, або всю свою долю. .
Пайовик – учасник Товариства, який після реєстрації здійснив поповнення особистого рахунку та придбав долю.
Дивіденди – нарахування та сплата коштів пайовику на його долю.
Особистий кабінет (аккаунт) – захищений, особистий розділ Пайовика, до якого не має доступу ніхто, крім нього.
При реєстрації на сайті, вказується П.І.Б., електронна скринька, контактний номер телефону, пароль. Після
реєстрації на електронну скриньку приходить повідомлення з активацією реєстрації (потрібно натиснути, щоб
активувати). Може бути так, що повідомлення відправлено у папку СПАМ. Треба перевірити. Після входу до
особистого кабінету надається можливість поповнити особистий рахунок, після чого придбати долю.
Операційний центр – технічний відділ очолює склад засновників програми. До складу робітників операційного
центру також приєднані інші фахівці, які мають спеціальні знання та досвід у сфері економіки, фінансів,
програмування, бухгалтерського обліку та юриспруденції.
Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття учасником умов Публічної оферти, даного договору.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей договір є пропозицією Товариства на адресу зареєстрованого на сайті https://cointrade.pro користувача, укласти
цей договір на визначених умовах, які здійснюються на підставі Статуту Товариства, ЦКУ, затвердженого наказу
Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103.
Споживче Товариство „Девро” (надалі іменується "Товариство"), в особі виконавчого директора Демченко В.В.,
який діє на підставі Статуту, та наказу № 12/17 від 05.10.2017 року з однієї сторони, та користувач, який має
особистий кабінет на сайті https://cointrade.pro (надалі іменується "Пайовик") з іншої сторони, (в подальшому разом
іменуються "Сторони") уклали цей договір про наступне:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Товариство надає можливість Пайовику отримувати та передавати іншим Пайовикам долі Товариства на
взаємовигідних умовах.
1.2. Товариство нараховує дивіденди на кожну долю відповідно до умов цього договору.

2. УМОВИ ДОГОВОРУ
2.1. У персональному кабінеті сайті https://cointrade.pro Пайовик може придбати долі Товариства у необхідній
кількісті, в межах коштів на особистому рахунку.
2.2. Кожного місяця, до 3 числа (включно) Товариство, у результаті діяльності фіксує отриману вигоду, та
нараховує дивіденди кожному Пайовику, до 8% (включно) відповідно до кількісті (вартості) його долі, які
були придбанні не пізніше 15 числа місяця.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Пайовик має право:
● Користуватися сервісом CoinTrade у мережі Інтернет: звертатися за допомогою до служби підтримки через
особистий кабінет.
● Придбати (купити) долі взамін свого вкладу чи у інших Пайовиків.
● Передати (продати) долі іншим Пайовикам, чи Товариству.
● Пайовик має право написати заяву про умови успадкування долі і вказати коло спадкоємців.
3.2. Пайовик зобов’язаний:
● Дотримуватися умов цього договору.
● Не передавати логін та пароль іншим особам, захистити електронну поштову адресу, за якою зареєстровано
на сайті, від втручання третіх осіб.
● Вказати в особистому кабінеті реквізити (або інший спосіб) для отримання дивідендів , а також заповнити
актуальні данні про себе.
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3.3. Товариство має право:
● Для виконання умов цього договору залучити третіх осіб (Представників), які мають необхідну кваліфікацію
та знання.
● Зв’язатись з Пайовиком за контактними даними, вказаними при реєстрації, для уточненні необхідних даних,
чи при підозрі заволодіння особистим кабінетом (логін, пароль, зміна реквізитів).
3.4. Товариство зобов’язано:
● Забезпечити Пайовику доступ до сервісу CoinTrade у мережі Інтернет за посиланням https://cointrade.pro,
створити та вести операційний облік долі Пайовика.
● Нараховувати та сплачувати Пайовику належні йому дивіденди.
● За заявкою Пайовика викупити належні йому долі у 30-ти денний термін.
● Забезпечити захищене зберігання особистої інформації Пайовика.
● Відповідати на звернення Пайовика через службу підтримки в особистому кабінеті.

4. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ТА ЗАСТОСОВАНЕ ПРАВО
4.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі виконання цього договору, врегульовуються
шляхом переговорів Сторін.
4.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Пайовик залишає за собою право на пред’явлення претензій,
які обов’язково повинні бути розглянуті Товариством в розумні строки (5-10 днів), з метою врегулювання
суперечок та спорів в досудовому порядку.
4.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в
досудовому порядку, всі спори вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Товариства.
4.4. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання цього договору застосовуються чинні норми
та положення законодавства України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим договором, якщо воно сталося
не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів
для належного виконання зобов’язання.
5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по
цьому договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання, зумовлені дією обставин непереборної сили
(форс-мажорних обставин).

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за умовами
договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за
даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим договором. До
них належать стихійні явища (землетруси, повені і т. ін.), обставини суспільного життя (воєнні дії,
надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії, тощо), заборонні заходи державних органів (заборона
діяльності, валютні обмеження, міжнародні санкції, арешт банківських рахунків, тощо) чи аналогічні
обставини, які не можливо було передбачити на момент акцептування цього договору, які не залежать від
волі Сторін та безпосередньо впливають на виконання Сторонами своїх зобов’язань.
Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі Сторін приймає на себе свій ризик за
наслідками форс-мажорних обставин.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того де знаходиться Пайовик.
7.2. Товариство може проводити аудіо запис всіх розмов з Пайовиком без додаткового повідомлення Пайовика
про це. Дана інформація є конфіденційною.
7.3. Товариство залишає за собою право викупу долі у Пайовика з нарахуванням компенсації 10% від вартості
викупної долі .
7.4. Товариство зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Пайовика при укладанні договору
або в ході його виконання і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках прямо передбачених
чинним законодавством України.
7.5. Пайовик надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації,
що відноситься до персональних даних Пайовика з метою, що пов’язана з виконанням даного договору та
наслідків його виконання, або невиконання. Пайовик надає Товариству свою згоду на обробку всіх його
персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.
7.6. Визнання будь-якого положення або пункту цього договору не дійсним, не впливає на дійсність решти
положень і умов договору.
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8. АКЦЕПТ ОФЕРТИ
8.1. Пайовик, який після зарахування коштів на особистий рахунок, придбає долю, цим акцептує, що
ознайомлений з умовами дійсного договору-оферти, повністю розуміє їх у повному обсязі, а також гарантує
Товариству:
● Достовірність інформації, яка вказана у особистому кабінеті.
● Добровільність акцептування цього договору та наявність необхідних повноважень для його укладання.
8.2. Товариство має право додавати зміни у цей договір, які не суперечать діючому законодавству України, не
порушують права Пайовика. Договір розміщується у публічному доступі на сайті Товариства на сторінці:
https://cointrade.pro/dogovor_oferta2

9. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗТОРГНЕННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Цей договір набирає чинність з моменту акцептування та діє до передачі (продажу) Пайовиком свого паю.

6.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Споживче Товариство "Девро"
71000, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Правди, 80-А,
офіс № 307, 36., тел: +38 066 704 60 34
Код ЄДРПОУ 33484205

ID

Виконавчий директор

Пайовик Товариства

В.В. Демченко
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