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ПРАВИЛА НАДАННЯ БЕЗПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ
1.
Ці Правила встановлюють порядок надання безповоротної фінансової допомоги
Фермерському господарству «Файна Беррі», код ЄДРПОУ 41597252.
2.
Визначення термінів:
a. Інвестор – особа, що бажає підтримати діяльність Фермерського господарства «ФАЙНА
БЕРРІ» шляхом перерахунку грошових коштів без мети повернення таких коштів чи
отримання фінансової та (або) нефінансової винагороди.
b. Набувач – Фермерське Господарство «Файна Беррі».
c. Безповоротна фінансова допомога – це сума коштів, передана платнику податків згідно з
договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких
договорів.
d. Персональні дані – будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до
ідентифікованої особи, чи до особи, яка може бути ідентифікована, та дає можливість її
ідентифікувати прямо чи опосередковано на підставі ідентифікаційної інформації (такої як
ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор) або за
допомогою кількох показників, характерних для фізичної, фізіологічної, генетичної,
розумової, економічної, культурної або соціальної ідентичності особи.
3.
Інвесторами можуть бути особи, яким станом на момент здійснення перерахунку коштів
виповнилося 18 років.
4.
В порядку та на умовах, визначених цими Правилами, Інвестор безоплатно передає у
власність Набувача грошові кошти, а Набувач зобов’язується прийняти такі кошти.
5.
Інвестор здійснює волевиявлення на надання безповоротної фінансової допомоги
Набувачу шляхом обрання опції «Підтвердити та перейти на сторінку оплати» з використанням
функціоналу, розміщеного на веб-сайті Набувача.
6.
Розмір суми та валюта грошових коштів, що підлягають безоплатній передачі Набувачеві,
визначаються Інвестором на власний розсуд.
7.
Безповоротна фінансова допомога надається шляхом перерахування Інвестором
визначеної суми грошових коштів на банківський рахунок Набувача, в тому числі з використанням
електронної платіжної системи LiqPay.
8.
Підтвердженням отримання безповоротної фінансової допомоги Набувачем є відповідний
платіжний документ (квитанція до касового ордера, платіжне доручення та ін.).
9.
Моментом отримання безповоротної фінансової допомоги є момент надходження коштів на
розрахунковий рахунок Набувача.
10.
Право власності на безповоротну фінансову допомогу переходить до Набувача після
зарахування грошових коштів на банківський рахунок Набувача.
11.
Інвестор підтверджує, що він має усі майнові права щодо вільного розпорядження
грошовими коштами, які перераховуються Набувачеві як безповоротна фінансова допомога.
12.
Інвестор підтверджує, що він не має до Набувача жодних претензій майнового характеру.
13.
Інвестор надає згоду на отримання інформації шляхом електронних повідомлень від
Набувача. Інвестор має право відмовитись від отримання таких повідомлень, повідомивши про це
Набувача електронною поштою.
14.
Інвестор підтверджує, що йому виповнилось 18 років.
15.
Інвестор підтверджує, що надає дозвіл на обробку своїх персональних даних.
16.
Інвестор підтверджує, що надана контактна інформація може бути використана з метою
зв’язку з ним.
17.
Інвестор підтверджує, що ознайомлений з цими Правилами та приймає їхні умови.
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Підтвердити та перейти на сторінку оплати.

