
Правила и условия обслуживания Клиента 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила и условия обслуживания Клиента 

(далее – Правила) являются публичной офертой Общества, 

адресованной всем заинтересованным в услугах физическим 

лицам, на определенных в настоящих Правилах условиях, без 
ограничения срока для акцепта и возможности досрочного отзыва 

данной оферты. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с 

действующим законодательством Украины. 

1.3. Настоящие Правила определяют порядок регистрации, 
подачи и обработки заявок, порядок оказания услуги, формы и 

порядок расчетов за оказанные услуги. 

1.4. Настоящие Правила доступны всем лицам для 

ознакомления в Мобильном приложении 

«Альфа-Консьерж Украина». 
2. Термины и определения 

2.1. Общество – МАРВЕЛЛ ЛТД (Marvelle LTD), компания, 

учрежденная в соответствии с законодательством 

Великобритании под регистрационным номером №07232340, 

адрес места нахождения: 22 BilletStreet, Taunton, Somerset, 
GreatBritain, TA1 3NG, предоставляющая услуги Клиенту. 

2.2. Клиент – любое дееспособное физическое лицо, 

достигшее возраста 16 лет, владелец продуктов АО «Альфа-Банк» 

Украина, в котором предусмотрено возможность для получения 

услуг Общества, зарегистрировавшееся в мобильном приложении 
и присоединившееся к настоящим Правилам. 

2.3. Услуги Общества – услуги, перечень которых приведен в 

приложении №1 к настоящим Правилам. Перечень услуг является 

неотъемлемой частью настоящих Правил. Общество по своему 

усмотрению вправе в любое время вносить изменения в 
указанный перечень. Клиент может запросить услугу, не 

указанную в перечне, а Общество, в зависимости от имеющихся 

возможностей, вправе оказать такую услугу, либо отказать 

Клиенту в такой услуге. 
Клиент может запросить услугу Общества как для себя, так и для 

третьего лица. 

2.4. Мобильное приложение – мобильное приложение под 

названием «Альфа-Консьерж Украина», разработанное по заказу 

АО «Альфа-Банк» Украина, доступное для бесплатного 
скачивания в магазинах приложений AppleStore и GooglePlay, 

обеспечивающее доступ Клиента к размещению заявок на услуги 

Общества. 

2.5. Акцепт – регистрация Клиента в мобильном приложении 

в установленном настоящими Правилами порядке. 
Кроме того, акцептом оферты (Правил), в том числе, изменения ее 

условий, во всяком случае являются: 

продолжение осуществления Клиентом любых действий, 

связанных с оказанием Обществом услуг, после публикации в 

Мобильном приложении измененных Правил. В этом случае 
Клиент считается акцептовавшим Правила в новой измененной 

редакции путем совершения конклюдентных действий; 

при отсутствии вышеуказанных действий ненаправление 

Клиентом уведомления о прекращении оказания услуг в течение 

10 календарных дней с даты публикации измененных Правил. В 
этом случае Клиент считается акцептовавшим Правила в новой 

измененной редакции путем 

«молчания». 

Совершая акцепт, Клиент подтверждает, что он полностью и 

безоговорочно согласен со всеми условиями настоящей оферты 
(Правил). 

2.7. Учетная запись – запись электронного реестра, которая 

относится к Клиенту и содержит данные о нем и его действиях в 

Мобильном приложении, в том числе идентификационные 

данные для авторизации (логин и пароль). 
2.8. Заявка – запрос Клиента о предоставлении услуг 

Общества, поданный в порядке, установленном настоящими 

Правилами. 

2.9. Служба поддержки – специальный отдел, ежедневно и 

круглосуточно контролирующий и обрабатывающий 
поступающие Заявки и поддерживающий обратную связь с 

Клиентами посредством чата в Мобильном приложении. 

2.10. Идентификация – установление личности Клиента, с 

помощью авторизации (входа в Мобильное приложение под 

Учетной записью Клиента) в Мобильном приложении. 
Общество ведет аудиозапись всех входящих и исходящих звонков 

в Службу поддержки Общества в целях Идентификации Клиентов 

и повышения качества оказания услуг. 

2.11. Персональный менеджер – работник Общества, 

Правила та умови обслуговування Клієнта 

1. Загальні положення 

1.1. Ці Правила та умови обслуговування Клієнта (далі – 

Правила) є публічною офертою Товариства, адресованою всім 

зацікавленим у послугах фізичним особам, на визначених у цих 

Правилах умовах, без обмеження терміну для акцепту та 
можливості дострокового відкликання цієї Оферти. 

1.2. Ці Правила розроблені відповідно до чинного 

законодавства України. 

1.3. Ці Правила визначають порядок реєстрації, подання та 

обробки заявок, порядок надання послуги, форми та порядок 
розрахунків за надані послуги. 

1.4. Ці Правила доступні всім особам для ознайомлення в 

Мобільному додатку «Альфа-Консьєрж Україна». 

 

 
2. Терміни та визначення 

2.1. Товариство – МАРВЕЛЛ ЛТД (Marvelle LTD), компанія, 

заснована відповідно до законодавства Великобританії за 

реєстраційним номером №07232340, адреса місця знаходження: 

22 BilletStreet, Taunton, Somerset, GreatBritain, TA1 3NG, яка надає 
послуги Клієнту. 

2.2. Клієнт – будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 

віку 16 років, власник продуктів АТ «Альфа-Банк» Україна, в 

якому передбачено можливість для отримання послуг Товариства, 

яка зареєструвалася в мобільному додатку і приєдналася до цих 
Правил. 

2.3. Послуги Товариства – послуги, перелік яких наведено у 

додатку №1 до цих Правил. Перелік послуг є невід'ємною 

частиною цих Правил. Товариство на свій розсуд має право в 

будь-який час вносити зміни до зазначеного переліку. Клієнт 
може запросити послугу, не зазначену в переліку, а Товариство, 

залежно від наявних можливостей, має право надати таку послугу 

або відмовити Клієнту в такій послузі. 

Клієнт може запросити послугу Товариства як для себе, так і для 
третьої особи. 

 

2.4. Мобільний додаток – мобільний додаток під назвою 

«Альфа-Консьєрж Україна», розроблений на замовлення АТ 

«Альфа-Банк» Україна, доступний для безкоштовного 
завантаження в магазинах додатків AppleStore і GooglePlay, що 

забезпечує доступ Клієнта до розміщення заявок на послуги 

Товариства. 

2.5. Акцепт – реєстрація Клієнта в мобільному додатку 

установленим цими Правилами порядком. 
Крім того, акцептом оферти (Правил), зокрема, зміни її умов, у 

будь-якому разі є: 

продовження здійснення Клієнтом будь-яких дій, пов'язаних з 

наданням Товариством послуг, після публікації в мобільному 

додатку змінених Правил. У цьому випадку Клієнт вважається 
таким, який акцептував Правила в новій зміненій редакції через 

вчинення конклюдентних дій; 

у разі відсутності вищезазначених дій не відсилання Клієнтом 

повідомлення про припинення надання послуг протягом 10 

календарних днів з дати публікації змінених Правил. У цьому 
випадку Клієнт вважається таким, який акцептував Правила в 

новій зміненій редакції через «замовчування». 

Здійснюючи акцепт, Клієнт підтверджує, що він повністю та 

беззастережно згоден з усіма умовами цієї Оферти (Правил). 

 
 

2.7. Обліковий запис – запис електронного реєстру, яка має 

відношення до Клієнта та містить дані про нього та його дії в 

Мобільному додатку, зокрема ідентифікаційні дані для 

авторизації (логін і пароль). 
2.8. Заявка – запит Клієнта про надання послуг Товариства, 

поданий у порядку, встановленому цими Правилами. 

 

2.9. Служба підтримки – спеціальний відділ, який щодня та 

цілодобово контролює й обробляє Заявки, що надходять, та 
підтримує зворотний зв'язок з Клієнтами за допомогою чату в 

Мобільному додатку. 

2.10. Ідентифікація – встановлення особи Клієнта, за 

допомогою авторизації (входу в Мобільний додаток під 

Обліковим записом Клієнта) в Мобільному додатку. 
Товариство веде аудіозапис усіх вхідних і вихідних дзвінків в 

Службу підтримки Товариства з метою Ідентифікації Клієнтів і 

підвищення якості надання послуг. 

2.11. Персональний менеджер – працівник Товариства, який 



осуществляющий операции по работе с конкретным Клиентом. 
3. Регистрация Клиента в Мобильном приложении 

3.1. Для регистрации в Мобильном приложении Клиент 

должен: 

3.1.1. Загрузить/скачать Мобильное приложение на свое 

мобильное устройство; 
3.1.2. Войти на мобильном устройстве в Мобильное 

приложение и ввести в форму номер мобильного телефона 

Клиента (при использовании системы номер мобильного 

телефона будет использоваться в качестве имени Клиента (логин)) 

и ознакомиться с настоящими Правилами; 
3.1.3. После получения SMS-сообщения, содержащего код 

подтверждения регистрации, ввести код в форму регистрации; 

3.1.4. После получения SMS-сообщения Клиенту 

предоставляется бесплатный доступ к услугам Общества, а также 

к новостям о путешествиях и моде и рекламным объявлениям; 
3.1.8. После завершения вышеуказанных действий регистрация 

Клиента считается завершенной, а Клиент получает возможность 

направлять Заявки на услуги Общества. 

3.2. Общество не хранит данные банковских карт Клиентов. 

В Мобильном приложении реализована возможность 
установления дополнительной защиты 

(пароля) для доступа к услугам Общества с мобильного 

устройства Клиента (рекомендуется). 

3.3. Регистрируясь, Клиент дает согласие Обществу и его 

уполномоченным представителям на обработку своих 
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, 

дату и место рождения, пол, почтовый и фактический адрес и 

адрес электронной почты, телефон, паспортные данные, сведения 

о воинском учете, голос, семейное положение, социальное 

положение, имущественное положение, образование, профессия, 
доходы на любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с его персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с использованием средств автоматизации, в 

том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или 

без использования таких средств, если обработка персональных 
данных без использования таких средств соответствует характеру 

действий (операций), совершаемых с персональными данными с  

использованием средств автоматизации, то есть позволяет 

осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск 

персональных данных, зафиксированных на материальном 
носителе и содержащихся в картотеках или иных 

систематизированных собраниях персональных данных, и/или 

доступ к таким персональным данным, а также на передачу (в том 

числе трансграничную) этих персональных данных третьим 

лицам в целях оказания услуг Обществом. 
Согласие дается на весь период оказания услуг Обществом и до 

истечения 3 лет после окончания года, в котором Клиентом 

направлено уведомление о прекращении оказания услуг, и может 

быть в любой момент отозвано Клиентом путем направления 

письменного уведомления. 
Общество вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц 

(организации). Клиент дает согласие указанным организациям на 

обработку сведений о личной жизни Клиента, в том числе о 

перечне, объеме, сроках и стоимости услуг, в том числе путем 

включения данных сведений в акты сдачи- приемки услуг по 
данным договорам. Общество не вправе использовать указанные 

сведения в иных целях и обязано соблюдать конфиденциальность 

данных сведений передавать им указанные в настоящем пункте 

Правил данные, при этом данные лица обязаны обеспечивать 

конфиденциальность персональных данных. 
3.4. Доступ и/или пароль к Мобильному приложению с 

мобильного устройства Клиента допускается к использованию 

только Клиентом. Передача третьим лицам не допускается. 

Ответственность за такую передачу несет Клиент. 

3.5. В случае обнаружения утраты пароля и/или мобильного 
устройства или их незаконного использования, а также в случае, 

если Клиент подозревает возможность возникновения подобных 

ситуаций, Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом 

Общество путем направления на электронную почту Общества 

соответствующего заявления о блокировании Учетной записи 
либо звонка в Службу поддержки (call back). При этом в случае 

направления Клиентом электронного заявления или звонка в 

Службу поддержки: 

- до 16:00 по киевскому времени в рабочие дни, согласно 

здійснює операції з роботи з конкретним Клієнтом. 
3. Реєстрація Клієнта в Мобільному додатку 

3.1. Для реєстрації в Мобільному додатку Клієнт повинен: 

 

3.1.1. Завантажити Мобільний додаток на свій мобільний 

пристрій; 
3.1.2. Увійти на мобільному пристрої в Мобільний додаток і 

ввести в форму номер мобільного телефону Клієнта (у разі 

використання системи номер мобільного телефону буде 

використовуватися як ім’я Клієнта (логін)) та ознайомитися з 

цими Правилами; 
3.1.3. Після отримання SMS-повідомлення, що містить код 

підтвердження реєстрації, ввести код у форму реєстрації; 

3.1.4. Після отримання SMS-повідомлення Клієнту надається 

безкоштовний доступ до послуг Товариства, а також до новин про 

подорожі та моду і рекламних оголошень; 
3.1.8. Після завершення вищезазначених дій реєстрація Клієнта 

вважається завершеною, а Клієнт отримує можливість надсилати 

Заявки на послуги Товариства. 

3.2. Товариство не зберігає дані банківських карт Клієнтів. 

У Мобільному додатку реалізована можливість встановлення 
додаткового захисту (пароля) для доступу до послуг Товариства з 

мобільного пристрою Клієнта (рекомендується). 

 

3.3. Реєструючись, Клієнт дає згоду Товариству та його 

уповноваженим представникам на обробку своїх персональних 
даних, що містять: прізвище, ім'я, по батькові, дату та місце 

народження, стать, поштову та фактичну адресу та адресу 

електронної пошти, телефон, паспортні дані, відомості про 

військовий облік, голос, сімейний стан, соціальний статус, 

майновий статус, освіту, професію, доходи на будь-яку дію 
(операцію) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з його 

персональними даними, включно зі збором, записом, 

систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням 

(оновленням, зміною), використанням, передачею (поширенням, 
наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, 

знищенням персональних даних з використанням засобів 

автоматизації, зокрема в інформаційно-телекомунікаційних 

мережах, або без використання таких засобів, якщо обробка 

персональних даних без використання таких засобів відповідає 
характеру дій (операцій), які здійснюються з персональними 

даними з використанням засобів автоматизації, тобто дозволяє 

здійснювати відповідно до заданого алгоритму пошук 

персональних даних, що зафіксовані на матеріальному носії та 

містяться в картотеках або інших систематизованих зібраннях 
персональних даних, і/або доступ до таких персональних даних, а 

також на передання (зокрема транскордонне) цих персональних 

даних третім особам з метою надання послуг Товариством. 

 

 
Згода дається на весь період надання послуг Товариством і до 

закінчення 3 років після закінчення року, в якому Клієнтом 

надіслано повідомлення про припинення надання послуг, і може 

бути в будь-який момент відкликана Клієнтом через надсилання 

письмового повідомлення. 
Товариство має право залучати для надання послуг третіх осіб 

(організації). Клієнт дає згоду зазначеним організаціям на 

обробку відомостей про особисте життя Клієнта, зокрема про 

перелік, обсяг, терміни та вартість послуг, зокрема через 

включення цих відомостей до актів здачі-приймання послуг за 
цими договорами. Товариство не має права використовувати 

зазначені відомості в інших цілях і зобов'язане дотримуватися 

конфіденційності цих відомостей передавати їм зазначені в цьому 

пункті Правил дані, водночас ці особи зобов'язані забезпечувати 

конфіденційність персональних даних. 
3.4. Доступ та/або пароль до Мобільного додатку з 

мобільного пристрою Клієнта допускається до використання 

тільки Клієнтом. Передача третім особам не допускається. 

Відповідальність за таку передачу несе Клієнт. 

3.5. У разі виявлення втрати пароля та/або мобільного 
пристрою або їх незаконного використання, а також у разі, якщо 

Клієнт підозрює можливість виникнення подібних ситуацій, 

Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це Товариство через 

надсилання на електронну пошту Товариства відповідної заяви 

про блокування Облікового запису або дзвінка в Службу 
підтримки (call back). За таких обставин у разі надсилання 

Клієнтом електронної заяви або дзвінка до Служби підтримки: 

- до 16:00 за київським часом у робочі дні, згідно із 

законодавством України, заява на блокування Облікового запису 



законодательству Украины, заявление на блокирование Учетной 
записи исполняется Обществом текущим рабочим днем; 

- после 16:00 по киевскому времени в рабочие дни, согласно 

законодательству Украины, заявление на блокирование Учетной 

записи исполняется Обществом следующим рабочим днем; 

- в выходные и праздничные дни, согласно законодательству 
Украины, заявление на блокирование Учетной записи исполняется 

Обществом в ближайший рабочий день. 

3.6. После исполнения Обществом электронного заявления на 

блокирование Учетной записи, ответственность Клиента за 

дальнейшее использование Учетной записи прекращается, за 
исключением случаев, когда Обществу стало известно, что ее 

незаконное использование имело место с согласия Клиента. 

3.7. Ущерб, причиненный Обществу Клиентом вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, 

предусмотренных пунктом 3.5 Правил, подлежит безусловному 
возмещению Клиентом. 

3.8. Риски, связанные с проведением третьими лицами 

операций с использованием, утраченных Клиентом пароля и/или 

мобильного устройства, несет Клиент до момента уведомления 

Общества об их утрате. В том числе Клиент несет 
ответственность за все операции, совершаемые третьими лицами 

с использованием пароля и/или мобильного устройства с ведома 

или без ведома Клиента. 

3.9. Общество имеет право осуществить блокирование 

Учетной записи в случае обнаружения неправомерных операций с 
использованием пароля и/или мобильного устройства Клиента до 

момента получения разъяснений Клиента, по существу, 

указанных операций. 

3.10. Клиент обязан представить Обществу достоверную 

информацию для связи, а в случае ее изменения своевременно 
представить обновленную информацию. Обязанность Общества 

по направлению Клиенту уведомлений считается исполненной 

при направлении уведомления в соответствии с имеющейся у 

Общества информацией для связи с Клиентом. 
4. Подача Заявок и порядок оказания услуг 

4.1. Заявки на услуги Общества могут быть поданы Клиентом 

посредством: 

4.1.1. Направления сообщения в чате Мобильного 

приложения; 
4.1.2. Звонка в Службу поддержки (call-back); 

4.1.3. Звонка по телефону +380 44 300 27 92; 

4.1.4. Обмена письмами по электронной почте Общества: 

concierge@marvelle.co.uk. 

4.2. После получения Заявки Общество и Идентификации, 
Общество определяет стоимость и ориентировочный срок 

оказания соответствующей услуги, и выставляет счет Клиенту. 

4.3. Информация о факте подачи Заявке и выставленных 

счетах размещается в Мобильном приложении. Кроме того, счет 

Клиенту может быть направлен через чат Мобильного 
приложения, на адрес электронной почты, посредством SMS-

сообщения на номер телефона Клиента. 

4.4. Клиент обязан уведомить Общество о своем согласии с 

выставленным счетом, после чего Общество обязано оказать 

услуги в согласованные Сторонами сроки, добросовестно и 
квалифицированно, в соответствии с Заявкой Клиента и 

требованиями действующего законодательства Украины. 

4.5. Клиент вправе в любое время отказаться от заказанной 

услуги при условии оплаты Обществу фактически понесенных 

последним расходов. 
4.6. Общество вправе временно приостановить прием Заявок 

Клиента и заблокировать Учетную запись Клиента в случае 

нарушения Клиентом сроков оплаты выставленных Обществом 

счетов. 

5. Порядок оплаты услуг Общества 

5.1. Оплата выставленных счетов осуществляется путем 

безналичного списания денежных средств с банковской карты 

Клиента. 

Оплата выставленных счетов может быть осуществлена любыми, 

не запрещенными действующим законодательством Украины 
способами. 

В случае недостаточности средств для списания с банковской 

карты Клиента, выставленные Обществом счета подлежат оплате 

Клиентом в течение 5 дней с даты их выставления, если иной срок 

не согласован Сторонами при обработке Заявки. 
5.2. Оплата соответствующего счета осуществляется в валюте 

Украины. 

6. Прочие условия 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

виконується Товариством поточним робочим днем; 
- після 16:00 за київським часом у робочі дні, згідно із 

законодавством України, заява на блокування Облікового запису 

виконується Товариством наступним робочим днем; 

- у вихідні та святкові дні, згідно із законодавством України, 

заява на блокування Облікового запису виконується Товариством 
найближчим робочим днем. 

 

3.6. Після виконання Товариством електронної заяви на 

блокування Облікового запису, відповідальність Клієнта за 

подальше використання Облікового запису припиняється, за 
винятком випадків, коли Товариству стало відомо, що його 

незаконне використання мало місце за згодою Клієнта. 

3.7. Шкода, заподіяна Товариству Клієнтом внаслідок 

невиконання або неналежного виконання обов'язків, 

передбачених пунктом 3.5 Правил, підлягає безумовному 
відшкодуванню Клієнтом. 

3.8. Ризики, пов'язані з проведенням третіми особами операцій 

з використанням втрачених Клієнтом пароля та/або мобільного 

пристрою, несе Клієнт до моменту повідомлення Товариства про 

їх втрату. Зокрема Клієнт несе відповідальність за всі операції, що 
вчиняються третіми особами з використанням пароля та/або 

мобільного пристрою з відома або без відома Клієнта. 

3.9. Товариство має право здійснити блокування Облікового 

запису у разі виявлення неправомірних операцій з використанням 

пароля та/або мобільного пристрою Клієнта до моменту 
отримання роз'яснень Клієнта по суті зазначених операцій. 

 

 

3.10. Клієнт зобов'язаний надати Товариству достовірну 

інформацію для зв'язку, а в разі її зміни своєчасно надати 
оновлену інформацію. Обов'язок Товариства щодо надсилання 

Клієнту повідомлень вважається виконаним у разі надсилання 

повідомлення відповідно до наявної у Товариства інформації для 

зв'язку з Клієнтом. 
4. Подання Заявок і порядок надання послуг 

4.1. Заявки на послуги Товариства можуть бути подані 

Клієнтом за допомогою: 

4.1.1. Надсилання повідомлення в чаті Мобільного додатку; 

4.1.2. Дзвінка до Служби підтримки (call-back); 
4.1.3. Дзвінка за номером телефону +380 44 300 27 92; 

4.1.4. Обміну листами електронною поштою Товариства: 

concierge@marvelle.co.uk. 

 

4.2. Після отримання Заявки Товариство та Ідентифікації, 
Товариство визначає вартість та орієнтовний термін надання 

відповідної послуги, і виставляє рахунок Клієнту. 

4.3. Інформація про факт подання Заявки та виставлені 

рахунки розміщується в Мобільному додатку. Крім того, рахунок 

Клієнту може бути надісланий через чат Мобільного додатку, на 
адресу електронної пошти, за допомогою SMS-повідомлення на 

номер телефону Клієнта. 

4.4. Клієнт зобов'язаний повідомити Товариство про свою 

згоду з виставленим рахунком, після чого Товариство зобов'язане 

надати послуги в узгоджені Сторонами терміни, сумлінно й 
кваліфіковано, відповідно до заявки Клієнта та вимог чинного 

законодавства України. 

4.5. Клієнт має право в будь-який час відмовитися від 

замовленої послуги за умови оплати Товариству фактично 

понесених останнім витрат. 
4.6. Товариство має право тимчасово призупинити прийом 

Заявок Клієнта та заблокувати Обліковий запис Клієнта в разі 

порушення Клієнтом термінів оплати виставлених Товариством 

рахунків. 

5. Порядок оплати послуг Товариства 

5.1. Оплата виставлених рахунків здійснюється через 

безготівкове списання грошових коштів з банківської карти 

Клієнта. 

Оплата виставлених рахунків може бути здійснена у будь-які, не 

заборонені чинним законодавством України способи. 
У разі недостатності коштів для списання з банківської карти 

Клієнта, виставлені Товариством рахунки підлягають оплаті 

Клієнтом протягом 5 днів з дати їх виставлення, якщо інший 

термін не узгоджений Сторонами при обробці Заявки. 

 
5.2. Оплата відповідного рахунку здійснюється у валюті 

України. 

6. Інші умови 

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх 
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обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Украины. 

6.2. Клиенту запрещается: 

6.2.1. загружать, посылать, передавать или любым другим 

способом размещать и/или распространять информацию, которая 

является незаконной, вредоносной, оскорбляет нравственность, в 
том числе информацию, которая нарушает права 

несовершеннолетних лиц; содержит порнографические 

изображения и тексты или сцены сексуального характера; 

содержит описание средств и способов суицида, любое 

подстрекательство к его совершению; 
пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, 

религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирует 

фашизм или идеологию расового превосходства; содержит 

экстремистские материалы;  носит мошеннический характер 

6.2.2. нарушать права третьих лиц и/или причинять им вред в 
любой форме; 

6.2.3. выдавать себя за другого человека или представителя 

организации и/или сообщества без достаточных на то прав, 

использовать при взаимодействии с Обществом технологии 

«подмены телефонного номера»; 
6.2.4. загружать, посылать, передавать или любым другим 

способом размещать и/или распространять информацию, при 

отсутствии прав на такие действия согласно законодательству или 

каким-либо договорным отношениям; 

6.2.5. загружать, посылать, передавать или любым другим 
способом размещать и/или распространять не разрешенную 

специальным образом рекламную информацию, спам (в том 

числе и поисковый); 

6.2.6. загружать, посылать, передавать или любым другим 

способом размещать и/или распространять какие-либо материалы, 
содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или 

программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо 

ограничения функциональности любого компьютерного или 

телекоммуникационного оборудования или программ, для 
осуществления несанкционированного доступа, а также серийные 

номера к коммерческим программным продуктам и программы 

для их генерации, логины, пароли и прочие средства для 

получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в 

Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную 
информацию; 

6.2.7. несанкционированно собирать и хранить персональные 

данные других лиц; 

6.2.8. нарушать нормальную работу сайта и мобильного 

приложения Общества; 
6.2.9. содействовать действиям, направленным на нарушение 

ограничений и запретов, налагаемых Правилам; 

6.2.10. другим образом нарушать нормы законодательства, в 

том числе нормы международного права. 

6.3. Клиент самостоятельно несет ответственность за 
достоверность номера мобильного телефона, указанного им при 

регистрации. В случае недостоверности указанного номера 

мобильного телефона, а также в иных случаях, обусловленных 

причинами, не зависящими от Общества (сообщение не 

отправлено оператором сотовой связи, номер мобильного 
телефона/адрес электронной почты физического лица 

заблокирован и т.п.), Общество не несет ответственность за 

неполучение Клиентом юридически важных сообщений. 

6.4. Общество не несет ответственность за любые убытки, 

возникшие у Клиента, в том числе в связи с тем, что Клиент не 
ознакомился и (или) несвоевременно ознакомился с условиями 

оферты (Правил) и/или изменениями и дополнениями, 

внесенными в оферту (Правила). 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые сторона(ы) не могла(и) ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами (форс-мажора). К таким 
обстоятельствам чрезвычайного характера относятся стихийные 

бедствия, аварии, наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары, 

массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, 

вступление в силу законодательных актов, правительственных 

постановлений и распоряжений государственных органов, прямо 
или косвенно запрещающих указанные в договоре виды 

деятельности, обстоятельства, связанные с отказом/сбоем работы 

системы расчетов Национального Банка или банков иностранных 

государств при расчетах с третьими лицами, привлеченными 

зобов'язань Сторони несуть відповідальність відповідно до 
законодавства України. 

6.2. Клієнту забороняється: 

6.2.1. завантажувати, надсилати, передавати або у будь-який 

інший спосіб розміщувати та/або поширювати інформацію, яка є 

незаконною, шкідливою, ображає моральність, зокрема 
інформацію, що порушує права неповнолітніх осіб; містить 

порнографічні зображення й тексти або сцени сексуального 

характеру; містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке 

підбурювання до його вчинення; 

 
пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, 

етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм або ідеологію 

расової переваги; містить екстремістські матеріали; має 

шахрайський характер; 

6.2.2. порушувати права третіх осіб та/або завдавати їм шкоди 
в будь-якій формі; 

6.2.3. видавати себе за іншу людину або представника 

організації та/або спільноти без достатніх на це прав, 

використовувати при взаємодії з Товариство технології «підміни 

телефонного номера»; 
6.2.4. завантажувати, надсилати, передавати або у будь-який 

інший спосіб розміщувати та/або поширювати інформацію, за 

відсутності прав на такі дії згідно із законодавством або будь-

якими договірними відносинами; 

6.2.5. завантажувати, посилати, передавати або у будь-який 
інший спосіб розміщувати та/або поширювати не дозволену 

спеціальним чином рекламну інформацію, спам (зокрема і 

пошуковий); 

6.2.6. завантажувати, надсилати, передавати або в будь-який 

інший спосіб розміщувати та/або поширювати будь-які матеріали, 
що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або 

програми, призначені для порушення, знищення або обмеження 

функціональності будь-якого комп'ютерного або 

телекомунікаційного обладнання або програм, для здійснення 
несанкціонованого доступу, а також серійні номери до 

комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, 

логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого 

доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення 

посилань на вищезазначену інформацію; 
 

6.2.7. несанкціоновано збирати та зберігати персональні дані 

інших осіб; 

6.2.8. порушувати нормальну роботу сайту та мобільного 

додатку Товариства; 
6.2.9. сприяти діям, спрямованим на порушення обмежень і 

заборон, що накладаються Правилам; 

6.2.10. в інший спосіб порушувати норми законодавства, 

зокрема норми міжнародного права. 

6.3. Клієнт самостійно несе відповідальність за достовірність 
номера мобільного телефону, зазначеного ним при реєстрації. У 

разі недостовірності зазначеного номера мобільного телефону, а 

також в інших випадках, обумовлених причинами, не залежними 

від Товариства (повідомлення не надіслано оператором 

стільникового зв'язку, номер мобільного телефону/адреса 
електронної пошти фізичної особи заблокована тощо), Товариство 

не несе відповідальність за неотримання Клієнтом юридично 

важливих повідомлень. 

6.4. Товариство не несе відповідальність за будь-які збитки, 

що виникли у Клієнта, зокрема у зв'язку з тим, що Клієнт не 
ознайомився та (або) несвоєчасно ознайомився з умовами оферти 

(Правил) та/або змінами і доповненнями, внесеними до оферти 

(Правил). 

6.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання 

або неналежне виконання зобов'язань за договором, якщо це 
невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що 

виникли після укладення договору в результаті подій 

надзвичайного характеру, які сторона(и) не могла(и) ані 

передбачити, ані запобігти розумними заходами (форс-мажору). 

До таких обставин надзвичайного характеру належать стихійні 
лиха, аварії, повені, землетруси, епідемії, пожежі, масові 

безладдя, страйки, революції, військові дії, набрання чинності 

законодавчих актів, урядових постанов і розпоряджень державних 

органів, що прямо або побічно забороняють зазначені в договорі 

види діяльності, обставини, пов'язані з відмовою/збоєм роботи 
системи розрахунків Національного банку або банків іноземних 

держав при розрахунках з третіми особами, залученими 

Товариством до надання послуг, в іноземній валюті, а також будь-

які інші обставини, що знаходяться поза розумним контролем 



Обществом к оказанию услуг, в иностранной валюте, а также 
любые другие обстоятельства, находящиеся вне разумного 

контроля Сторон, препятствующие исполнению обязательств. 

6.6. Претензии Клиента по оказанным услугам принимаются 

Обществом в письменной форме при условии направления их 

способом, указанным в пункте 4.1.2 Правил. 
Претензия должна содержать следующие сведения: 

- дату и время возникновения обстоятельств, относительно 

которых заявлена претензия; 

- условия возникновения таких обстоятельств; 

- содержание требований Клиента; 
- реквизиты Клиента для направления мотивированного ответа 

по заявленной претензии; 

- номер мобильного телефона и адрес электронной почты, в 

том числе для обратной связи с Клиентом и/или его 

уполномоченным представителем. 
Общество рассматривает претензию Клиента в течение 30 

рабочих дней со дня ее получения, после чего в письменной 

форме направляет мотивированный ответ по указанным в 

претензии реквизитам. 

6.7. При не достижении Сторонами согласия споры, 
разногласия или требования, возникшие из Правил или в связи с 

ними, рассматриваются в судебных органах в соответствии с 

законодательством Украины по месту нахождения Общества. 

6.8. Любое уведомление, извещение, требование, претензия 

и/или иное юридически значимое сообщение может быть 
направлено в адрес получающей стороны любыми способом, 

указанным в пункте 4.1.2 Правил. 

Стороны настоящим признают юридическую силу направленных 

вышеуказанным способом юридически значимых сообщений. 

Сообщение считается доставленным на третий рабочий день с 
даты отправки. 

6.9. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила 

производится в одностороннем порядке. Для вступления в силу 

изменений и дополнений в настоящие Правила и условия, 
вносимые Обществом по собственной инициативе, Общество 

информирует Клиента о таких изменениях и дополнениях путем 

размещения новой редакции Правил и условий на сайте в сети 

Интернет либо в мобильном приложении. Клиент обязан 

самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в настоящие 
Правила. Уведомление Обществом Клиента не требует получения 

от Общества доказательств получения такого уведомления. Все 

изменения и дополнения, вносимые Обществом в настоящие 

Правила и условия, вступают в силу в момент размещения новой 

редакции Правил и условий на сайте в сети Интернет либо в 
мобильном приложении. Продолжение пользования услугами со 

стороны Клиента означает принятие им измененных Правил и 

условий. 

6.10. В случае нарушения Клиентом положений настоящих 

Правил, оскорблений сотрудников Общества, а также принятия 
Обществом либо третьим лицом, оплачивающим за Клиента 

стоимость услуг Общества (кредитной либо иной организацией), 

решения об отказе от предоставления услуг Клиенту Общество 

вправе в любое время отказаться от предоставления услуг 

Клиенту путем направления соответствующего уведомления в 
адрес Клиента по электронной почте либо иным способом, 

предусмотренным законодательством для направления 

юридически значимых сообщений. Оказание услуг таком случае 

прекращается в момент направления Обществом данного 

уведомления. 
6.11. Общество не принимает на себя ответственности за 

содержание любых других вебсайтов, на которые размещены 

ссылки на Сайте, и не несет ответственности за какие бы то ни 

было убытки или ущерб, возникшие, будь то действительно или 

предположительно, в результате пользования или действий на 
основании содержания, продукции или услуг, имеющихся на 

таких сайтах, на которые ведут гиперссылки с Сайта Общества. 

Общество не может контролировать содержание таких веб-

сайтов. Размещение гиперссылок на такие сторонние сайты не 

означает, что Общество одобряет их содержание или имеет какое-
либо отношение к их владельцам. 

 

Приложение №1 к Правилам и условиям обслуживания Клиента 

 

Перечень услуг, предоставляемых обществом 
Настоящим Стороны договорились о том, что Общество берет на 

себя обязательство предоставления следующих услуг: 

Сервисы Travel 

1. Бронирование и доставка билетов на любой вид транспорта. 

сторін, які перешкоджають виконанню зобов'язань. 
 

 

6.6. Претензії Клієнта щодо наданих послуг приймаються 

Товариством у письмовій формі за умови направлення їх у спосіб, 

зазначений у пункті 4.1.2 Правил. 
Претензія має містити такі відомості: 

- дату та час виникнення обставин, щодо яких заявлена 

претензія; 

- умови виникнення таких обставин; 

- зміст вимог Клієнта; 
- реквізити Клієнта для надсилання мотивованої відповіді за 

заявленою претензією; 

- номер мобільного телефону та адресу електронної пошти, 

зокрема для зворотного зв'язку з Клієнтом та/або його 

уповноваженим представником. 
Товариство розглядає претензію Клієнта протягом 30 робочих 

днів з дня її отримання, після чого в письмовій формі надсилає 

мотивовану відповідь за зазначеними в претензії реквізитами. 

 

6.7. У разі недосягнення Сторонами згоди спори, розбіжності 
або вимоги, що виникли з Правил або у зв'язку з ними, 

розглядаються в судових органах відповідно до законодавства 

України за місцем знаходження Товариства. 

6.8. Будь-яке повідомлення, сповіщення, вимога, претензія 

та/або інше юридично значуще повідомлення може бути 
направлено на адресу одержуючої сторони в будь-який спосіб, 

зазначений у пункті 4.1.2 Правил. 

Сторони цим визнають юридичну силу надісланих у 

вищезазначений спосіб юридично значущих повідомлень. 

Повідомлення вважається доставленим на третій робочий день з 
дати відправлення. 

6.9. Внесення змін і доповнень до цих Правил проводиться 

одностороннім порядком. Для набуття чинності змін і доповнень 

до цих Правил і умов, що вносяться Товариством за власною 
ініціативою, Товариство інформує Клієнта про такі зміни і 

доповнення через розміщення нової редакції Правил і умов на 

сайті в мережі Інтернет або в мобільному додатку. Клієнт 

зобов'язаний самостійно відстежувати зміни, що вносяться до цих 

Правил. Повідомлення Товариством Клієнта не вимагає 
отримання від Товариства доказів отримання такого 

повідомлення. Всі зміни та доповнення, що вносяться 

Товариством до цих Правил та умов, набувають чинності в 

момент розміщення нової редакції Правил та умов на сайті в 

мережі Інтернет або в мобільному додатку. Продовження 
користування послугами з боку Клієнта означає прийняття ним 

змінених Правил та умов. 

 

6.10. У разі порушення Клієнтом положень цих Правил, образ 

працівників Товариства, а також прийняття Товариством або 
третьою особою, які оплачують за Клієнта вартість послуг 

Товариства (кредитної або іншої організації), рішення про 

відмову від надання послуг Клієнту, Товариство має право в будь-

який час відмовитися від надання послуг Клієнту через 

надсилання відповідного повідомлення на адресу Клієнта 
електронною поштою або в інший спосіб, передбачений 

законодавством для надсилання юридично значущих 

повідомлень. Надання послуг у такому випадку припиняється в 

момент надсилання Товариством такого повідомлення. 

 
6.11. Товариство не бере на себе відповідальності за зміст 

будь-яких інших веб-сайтів, на яких розміщені посилання на 

Сайт, і не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду, що 

виникли, будь то дійсно або імовірно, в результаті користування 

або дій на підставі змісту, продукції або послуг, наявних на таких 
сайтах, на які ведуть гіперпосилання з Сайту Товариства. 

Товариство не може контролювати зміст таких веб-сайтів. 

Розміщення гіперпосилань на такі сторонні сайти не означає, що 

Товариство схвалює їх зміст або має якесь відношення до їх 

власників. 
 

 

Додаток №1 до Правил та умов обслуговування Клієнта 

 

Перелік послуг, що надаються товариством 
Цим сторони домовилися про те, що Товариство бере на себе 

зобов'язання надання таких послуг: 

Сервіси Travel 

1. Бронювання та доставлення квитків на будь-який вид 



Предоставление информации о расписании и стоимости авиа, ж/д, 
круизных билетов (внутренние, международные, стыковочные), о 

наличии билетов на определенный рейс, о правилах возврата и 

обмена билетов, об адресах, контактных телефонах, а также о 

маршруте следования рейсов (включая туда и обратно) на 

конкретную дату и т.п. Бронь и оплата билетов от лица Клиента, 
работа с возвратом или обменом билетов, поддержка в спорных и 

форс-мажорных ситуациях. 

2. Подбор и бронирование гостиничных номеров, 

апартаментов, вилл, шале. Предоставление Клиенту 

исчерпывающую щей информации о гостиницах и отелях в 
любом городе мира, бронирование и оплата от лица Клиента. 

3. 3. Регистрация на рейс авиакомпаний по запросу Клиента в 

любое время суток. 

4. Оказание информационной поддержки в поиске, 

приобретении и аренде автомобилей, в том числе эксклюзивных, 
люксовых и раритетных, по всему миру. Аренда транспорта, 

прокат автомобилей и других передвижных средств. 

Предоставление информации о классе машин и их наличии в 

прокате в различных компаниях, а также бронь и оплата 

автомобиля от лица Клиента. 
5. 5.  Заказ услуг гидов и переводчиков. 

6. Подбор туристических продуктов, в том числе 

предоставление экспертных рекомендаций по выбору страны, 

курорта, отеля, туристических маршрутов и прочее. Персональная 

координация поездки, предоставление рекомендаций по 
организации поездки. 

7. Подбор подрядчиков для оказания транспортных услуг, 

организация трансфертов, вызов такси. Вызов такси в любое 

время суток. Организация индивидуального и группового 

трансферта. 
8. 8.  Заказ экскурсий и иных развлекательных мероприятий 

9. Заказ услуг бизнес-залов, fast track и VIP-залов аэропортах 

Киева, Украины, СНГ и за рубежом. 

10.  Организация персонального обслуживания и специальных 
условий на размещение в отелях партнеров Компании при 

условии бронирования через консьерж- службу. 

11. Организация сопровождения в отелях (помощь в 

разрешении спорных вопросов с администрацией отеля во время 

проживания при условии бронирования через Консьерж-службу). 
12. Составление индивидуальных программ путешествий, в 

том числе, гастрономических и винных туров, морских, речных и 

озерных круизов, аренды частных островов, охоты, рыбалки, эко-

туров, сафари, арт-туров и прочее. 

13. 13. Составление travel-гидов по всему миру. 
14. Бронирование (аренда) частных самолетов/бизнес джетов, 

вертолетов, фрахт яхт. Оказание информационных услуг в сфере 

бизнес-авиации, организации полетов и транспортировке по морю 

(стоимость аренды, расписание, маршруты, наименование 

транспортных средств и т. п.). 
15. Предоставление информации о странах и регионах. 

Особенностях культурных традиций, уровне медицинского 

обслуживания, безопасности и мерах предосторожности, 

организации общественного транспорта. 

16. Визовая поддержка. Информирование о визах. 
Предоставление информации об условиях получения визы в 

любую страну мира, организация подачи и курьерской доставки 

документов и виз, предоставление адреса и телефоны консульств, 

посольств и визовых центров, а также компаний-посредников, 

предоставляющих полный комплекс услуг в сжатые сроки и в 
нестандартных случаях. 

17. Информирование о вакцинации. Предоставление 

необходимой информации о вакцинации, требуемой или 

рекомендуемой для пребывания в данном регионе. 

18. 18. Рекомендации по обеспечению личной безопасности. 
19. 19. Юридическая поддержка. 

20. 20. Предоставление информация о курсах валют. 

21. 21. Предоставление информация о погоде в любом регионе мира. 

22.  

23. 22. Передача срочных сообщений, организация связи с его семьёй 
и коллегами. 

24. 23. Предоставление информации о бюро переводов в стране 

пребывания. 

25. 24. Устный перевод и языковая поддержка. 

26. 25. Передача срочных сообщений 
27. Помощь в выборе и приобретении страхового 

полиса/страховой программы для выезжающих за рубеж. 

28. 27. Помощь при задержке и отмене рейса. 

29. 28. Помощь в вопросах утери, кражи документов и ценностей в 

транспорту. Надання інформації про розклад і вартість авіа, 
залізничних, круїзних квитків (внутрішні, міжнародні, 

стикувальні), про наявність квитків на певний рейс, про правила 

повернення та обміну квитків, про адреси, контактні телефони, а 

також про маршрут прямування рейсів (зокрема туди і назад) на 

конкретну дату тощо. Бронювання та оплата квитків від імені 
Клієнта, робота з поверненням або обміном квитків, підтримка в 

спірних і форс-мажорних ситуаціях. 

2. Підбір і бронювання готельних номерів, апартаментів, 

вілл, шале. Надання Клієнту вичерпної інформації про готелі в 

будь-якому місті світу, бронювання та оплата від імені Клієнта. 
3. 3.  Реєстрація на рейс авіакомпаній за запитом Клієнта в 

будь-який час доби. 

 

4. Надання інформаційної підтримки в пошуку, придбанні 

та оренді автомобілів, зокрема ексклюзивних, люксових і 
раритетних, по всьому світу. Оренда транспорту, прокат 

автомобілів та інших пересувних засобів. Надання інформації про 

клас машин та їх наявність у прокаті в різних компаніях, а також 

бронювання та оплата автомобіля від імені Клієнта. 

 
5. 5.  Замовлення послуг гідів і перекладачів. 

6. Підбір туристичних продуктів, зокрема надання 

експертних рекомендацій щодо вибору країни, курорту, готелю, 

туристичних маршрутів та інше. Персональна координація 

поїздки, надання рекомендацій щодо організації поїздки. 
 

7. Підбір підрядників для надання транспортних послуг, 

організація трансфертів, виклик таксі. Виклик таксі в будь-який 

час доби. Організація індивідуального та групового трансферту. 

 
8. 8.  Замовлення екскурсій та інших розважальних заходів 

9. Замовлення послуг бізнес-залів, fast track і VIP-залів в 

аеропортах Києва, України, СНД і за кордоном. 

10. Організація персонального обслуговування та 
спеціальних умов на розміщення в готелях партнерів Компанії за 

умови бронювання через консьєрж-службу. 

11. Організація супроводу в готелях (допомога у вирішенні 

спірних питань з адміністрацією готелю під час проживання за 

умови бронювання через консьєрж-службу). 
12. Складання індивідуальних програм подорожей, зокрема 

гастрономічних і винних турів, морських, річкових та озерних 

круїзів, оренди приватних островів, полювання, риболовлі, еко-

турів, сафарі, арт-турів тощо. 

13. 13. Складання travel-гідів по всьому світу. 
14. Бронювання (оренда) приватних літаків/бізнес джетів, 

вертольотів, фрахт яхт. Надання інформаційних послуг у сфері 

бізнес-авіації, організації польотів і транспортування морем 

(вартість оренди, розклад, маршрути, найменування транспортних 

засобів тощо). 
15. Надання інформації про країни та регіони. Особливості 

культурних традицій, рівні медичного обслуговування, безпеки та 

запобіжні заходи, організації громадського транспорту. 

 

16. Візова підтримка. Інформування про візи. Надання 
інформації про умови отримання візи в будь-яку країну світу, 

організація подання та кур'єрської доставки документів і віз, 

надання адреси та телефонів консульств, посольств і візових 

центрів, а також компаній-посередників, що надають повний 

комплекс послуг у стислі терміни і в нестандартних випадках. 
 

17. Інформування про вакцинацію. Надання необхідної 

інформації про вакцинацію, необхідної або рекомендованої для 

перебування в цьому регіоні. 

18. 18.  Рекомендації щодо забезпечення особистої безпеки. 
19. 19. Юридична підтримка. 

20. 20. Надання інформація про курси валют. 

21. 21. Надання інформація про погоду в будь-якому регіоні 

світу. 

22. 22.  Передання термінових повідомлень, організація зв'язку з 
його сім'єю та колегами. 

23. 23. Надання інформації про бюро перекладів у країні 

перебування. 

24. 24. Усний переклад і мовна підтримка. 

25. 25.  Передання термінових повідомлень 
26. Допомога у виборі та придбанні страхового 

поліса/страхової програми для виїжджаючих за кордон. 

27. 27. Допомога у разі затримки та скасування рейсу. 

28. 28. Допомога в питаннях втрати, крадіжки документів і 



путешествии. 
30. Поиск пропавшего и задержанного багажа, организация 

доставки багажа Клиенту, языковая поддержка. 

31. 31. Помощь в вопросах, связанных с заселением в отель. 

32. 32. Помощь в выборе мобильного оператора для путешествий. 

33. 33. Устный перевод и языковая поддержка. 
34. Поддержка в путешествиях: помощь в вопросах утери 

багажа, утери и кражи документов и ценностей в путешествии, 

связь с полицией, скорой помощью, консульством и другими 

службами, предоставление адресов бюро переводов и юристов в 

стране пребывания. 
Досуг и дом 

35. Предоставление рекомендаций по посещению ресторанов и 

клубов. Предоставление информации о ресторанах, барах, клубах. 

Бронирование мест в ресторанах и клубах (при условии наличия 

в ресторанах свободных мест). 
36. 36. Организация доставки еды из ресторанов. 

37. Организация встреч и мастер классов с лучшими шеф-

поварами мира, организация кейтеринга. 

38. Предоставление информации о стоимости билетов, о 

расписании и афише по проводимым презентациям, выставкам, 
концертам, кинотеатрам, театрам, спортивным и культурным 

мероприятиям, а также информация о модных показах. 

Предоставление информации о концертах мировых звезд и 

частных выступлений камерных оркестров. 

39. Помощь в приобретении билетов на концерты, спортивные 
соревнования, в театр, премьеры кино и театра, презентации, 

фестивали и прочие значимые светские мероприятия, включая 

знаковые культурные события и мероприятия. Организация 

внесения в guest list на партнерские мероприятия, guest 

management. 
40. Информация о местах отдыха и проведения досуга, аренда 

спортивных площадок. Поиск и аренда спортивных площадок, а 

также вся необходимая информация о местах для отдыха и досуга. 

 
41. Оказание поддержки в организации частных и 

корпоративных мероприятий. Рекомендации агентств по 

организации мероприятий, артистов, ведущих и пр. 

42. Предоставление информации о мероприятиях, проводимых 

Компанией, или о мероприятиях, в которых Компания принимает 
участие. 

43. Организация встречи/ужина с украинскими и зарубежными 

знаменитостями, кинозвездами, спортсменами, 

певцами/певицами, публичными персонами. 

44. Организация доставки по всему миру покупок, цветов, 
продуктов питания, еды из ресторанов, подарков, предметов 

интерьера, украшений, аксессуаров, одежды и прочих товаров и 

предметов. 

45. 45. Помощь в выборе, заказе и доставке цветов. 

46. Предоставление консультаций и организация поиска и 
приобретения подарков, а также их доставка. 

47. 47. Помощь в покупках товаров и услуг. 

48. Информация о товарах и услугах. Помощь в заказе, оплате 

и доставке необходимого товара, помощь в организации услуги. 

49. Подбор и рекомендация квалифицированных 
специалистов, в том числе, дизайнеров интерьера, ландшафтных 

дизайнеров, флористов, помощь в подборе персонала для дома, 

поиск организаций, оказывающих услуги по уборке помещений и 

химчистке, подбор и поиск массажистов, диетологов, психологов, 

косметологов, парикмахеров, Спортивных инструкторов, 
мастеров бытового обслуживания: сантехников, электриков, 

плотников, маляров, риэлторских агентств по подбору и 

приобретению недвижимости в Украине и за рубежом, юристов, 

нотариусов, специалистов по уходу за домашними животными, 

рекомендации агентств и специалистов, занимающихся 
организацией праздников (корпоративных, детских, семейных). 

50.  

51. 50. Услуги переезда. 

52. 51. Бытовая помощь. 

53. 52. Услуги прачечной. 
53. Организация услуг по уборке помещений. Предоставление 

всей необходимой информации о клиринговых компаниях, 

оказывающих полный спектр услуг по комплексной уборке 

помещений, а также организует приезд специалистов из 

выбранной компании. 
54. Предоставление рекомендаций в отношении персональных 

стилистов по созданию имиджа, рекомендации лучших мест для 

шопинга по всему миру, организация индивидуального шопинга, 

выезда к клиенту портного из мировых домов мод, 

цінностей в подорожі. 
30. Пошук зниклого та затриманого багажу, організація 

доставлення багажу Клієнту, мовна підтримка. 

31. 31. Допомога в питаннях, пов'язаних із заселенням в готель. 

32. 32. Допомога у виборі мобільного оператора для подорожей. 

33. 33. Усний переклад і мовна підтримка. 
34. Підтримка в подорожах: допомога в питаннях втрати 

багажу, втрати й крадіжки документів і цінностей в подорожі, 

зв'язок з поліцією, швидкою допомогою, консульством та іншими 

службами, надання адрес бюро перекладів та юристів в країні 

перебування. 
Дозвілля та дім 

35. Надання рекомендацій про відвідування ресторанів і 

клубів. Надання інформації про ресторани, бари, клуби. 

Бронювання місць у ресторанах і клубах (за умови наявності в 

ресторанах вільних місць). 
36. 36. Організація доставки їжі з ресторанів. 

37. Організація зустрічей і майстер класів з кращими шеф-

кухарями світу, організація кейтерингу. 

38. Надання інформації про вартість квитків, про розклад та 

афіші щодо проведених презентацій, виставок, концертів, 
кінотеатрів, театрів, спортивних і культурних заходів, а також 

інформації про модні покази. Надання інформації про концерти 

світових зірок і приватні виступи камерних оркестрів. 

 

39. Допомога в придбанні квитків на концерти, спортивні 
змагання, в театр, прем'єри кіно й театру, презентації, фестивалі 

та інші значущі світські заходи, включно із знаковими 

культурними подіями та заходами. Організація внесення в guest 

list на партнерські заходи, guest management. 

 
40. Інформація про місця відпочинку та проведення дозвілля, 

оренда спортивних майданчиків. Пошук та оренда спортивних 

майданчиків, а також вся необхідна інформація про місця для 

відпочинку та дозвілля. 
41. Надання підтримки в організації приватних і 

корпоративних заходів. Рекомендації агентств з організації 

заходів, артистів, ведучих тощо. 

42. Надання інформації про заходи, що проводяться 

компанією, або про заходи, в яких Компанія бере участь. 
 

43. Організація зустрічі/вечері з українськими та 

зарубіжними знаменитостями, кінозірками, спортсменами, 

співаками/співачками, публічними персонами. 

44. Організація доставки по всьому світу покупок, квітів, 
продуктів харчування, їжі з ресторанів, подарунків, предметів 

інтер'єру, прикрас, аксесуарів, одягу та інших товарів і предметів. 

 

45. 45. Допомога у виборі, замовленні та доставці квітів. 

46. Надання консультацій та організація пошуку та 
придбання подарунків, а також їх доставка. 

47. 47. Допомога в покупках товарів і послуг. 

48. Інформація про товари та послуги. Допомога в 

замовленні, оплаті та доставці необхідного товару, допомога в 

організації послуги. 
49. Підбір і рекомендація кваліфікованих фахівців, зокрема 

дизайнерів інтер'єру, ландшафтних дизайнерів, флористів, 

допомога в підборі персоналу для дому, пошук організацій, що 

надають послуги з прибирання приміщень і хімчистки, підбір і 

пошук масажистів, дієтологів, психологів, косметологів, 
перукарів, спортивних інструкторів, майстрів побутового 

обслуговування: сантехніків, електриків, теслярів, малярів, 

ріелторських агентств з підбору та придбання нерухомості в 

Україні та за кордоном, юристів, нотаріусів, фахівців з догляду за 

домашніми тваринами, рекомендації агентств і спеціалістів, які 
займаються організацією свят (корпоративних, дитячих, 

сімейних). 

50. 50. Послуги переїзду. 

51. 51. Побутова допомога. 

52. 52. Послуги пральні. 
53. Організація послуг з прибирання приміщень. Надання 

всієї необхідної інформації про клірингові компанії, що надають 

повний спектр послуг з комплексного прибирання приміщень, а 

також організовує приїзд фахівців з обраної компанії. 

 
54. Надання рекомендацій щодо персональних стилістів зі 

створення іміджу, рекомендації кращих місць для шопінгу по 

всьому світу, організація індивідуального шопінгу, виїзду до 

клієнта кравця зі світових будинків мод, індивідуального 



индивидуального пошива, организация подбора личного 
гардероба. 

55. Оказание информационных услуг и помощь в 

приобретении предметов искусства, а также организация 

пригласительных билетов и содействие в посещении торгов 

предметами искусства крупнейших аукционных домов мира и 
выставок, организация участия в аукционах, помощь в 

предоставлении консультации специалистов. Art-banking. 

56. Предоставление консультационных/информационных 

услуг по подбору/рекомендации сомелье, формированию винной 

карты и персонального винного погреба, доставке редких вин, 
подарочных корзин и декантеров, организация посещения 

знаменитых шато и встреч с производителями и владельцами 

виноделен. 

57. Предоставление рекомендаций, организация и содействие в 

поиске и приобретении услуг лучших фитнесс-клубов, 
спортивных клубов и секций, SPA-центров, медицинских 

центров, салонов красоты, wellness центров. 

Дети и образование 

58. Предоставление информации о познавательных 

мероприятиях и программ для детей и подростков. 
59. Предоставление рекомендаций и поиск учебных заведений, 

детских  образовательных лагерей, образовательных курсов и 

мастер классов. 

60. 60. Организация детских праздников 

61. 61. Помощь по подбору гувернеров и прочего персонала 
62. Рекомендации по подбору учебных заведений, 

развивающий курсов, секций и кружков 

63. Рекомендации по подбору репетиторов/учителей и 

организация выезда репетиторов/учителей на дом 

64. 64. Такси для детей без сопровождения родителей 
65. Рекомендации по подбору специалистов по устройству 

детских и спортивных комнат/залов 

66. Организация обучения за рубежом для детей и взрослых. 

Бизнес услуги 
67. Организация деловых переговоров, конференцсвязи, 

подбор конференц-залов и переговорных, аренда любого 

офисного оборудования, предоставление информации о  

котировках валют и биржевых индексах, а также консультация о 

нормах деловой этики в данном регионе. 
68. Организация письменного перевода документов, 

предоставление информации о бюро переводов. 

69. 69. Курьерская доставка в любой регион мира. 

70. 70. Рекомендации и помощь при утере документов. 

71. 71. Доставка подарков и цветов. 
72. Услуги секретаря. Подбор для клиента персонального 

секретаря, в обязанности которого входят организация встреч, 

подготовка и оформление документов, рассылка документов и 

факсов и иные услуги. 

73. 73. Бизнес-услуги. Организация услуг. 
74. Wake up call. Побудка Клиента телефонным звонком в любое 

указанное время, напоминание о важных событиях, тренировке 

или принятии медикаментов. 

75. 75. Бизнес-авиация и организация полетов. 

76. Письменный перевод документов. Помощь на дорогах 
77. Организация услуг срочной эвакуации, зарядки аккумулятора 

автомобиля, вскрытие и разблокировка автомобиля. 

78. Ремонт на дороге. Если автомобиль Клиента не может 

продолжать движение в результате поломки и ремонт на дороге 

возможен. 
79. 79. Навигация. 

80. 80. Организация услуг доставки бензина, зарядки аккумулятора. 

81. 81. Подбор партнера по вопросам ремонта и обслуживания 

автомобиля. 

82. Вызов выездного шиномонтажа.  
Домашние животные 

83. 83. Подбор ветеринарной клиники. 

84. 84. Рекомендации игр с домашними животными. 

85. 85. Подбор гостиниц для домашних животных. 

86. 86. Подбор и поиск аксессуаров для домашних животных. 
87. 87. Организация услуги по выгулу собак. 

88. 88. Организация услуг зооняни. 

89. 89. Организация услуг профессиональной, международной 

перевозки животных «от двери до двери».  

90. Медицинская поддержка 
90. Предоставление информации о возможности получения 

медицинских и иных подобных услуг в интересующей клиента 

стране мира. 

91. 91. Персональное медицинское сопровождение по всему миру. 

пошиття, організація підбору особистого гардеробу. 
 

55. Надання інформаційних послуг і допомога в придбанні 

предметів мистецтва, а також організація запрошень і сприяння у 

відвідуванні торгів предметами мистецтва найбільших аукціонних 

будинків світу і виставок, організація участі в аукціонах, 
допомога в наданні консультації фахівців. Art-banking. 

 

56. Надання консультаційних/інформаційних послуг з 

підбору/рекомендації сомельє, формування винної карти і 

персонального винного льоху, доставці рідкісних вин, 
подарункових кошиків і декантерів, організація відвідування 

славетних шато і зустрічей з виробниками і власниками 

виноробень. 

57. Надання рекомендацій, організація і сприяння в пошуку і 

придбанні послуг кращих фітнес-клубів, спортивних клубів і 
секцій, SPA-центрів, медичних центрів, салонів краси, wellness 

центрів. 

Діти та освіта 

58. Надання інформації про пізнавальні заходи і програми 

для дітей і підлітків. 
59. Надання рекомендацій та пошук навчальних закладів, 

дитячих освітніх таборів, освітніх курсів і майстер класів. 

60.  

61. 60. Організація дитячих свят 

62. 61. Допомога з підбору гувернерів та іншого персоналу 
62. Рекомендації з підбору навчальних закладів, розвиваючих 

курсів, секцій та гуртків 

63. Рекомендації з підбору репетиторів/вчителів та 

організація виїзду репетиторів/вчителів вдома 

64. 64. Таксі для дітей без супроводу батьків 
65. Рекомендації з підбору фахівців з влаштування дитячих і 

спортивних кімнат/залів 

66. Організація навчання за кордоном для дітей і дорослих. 

Бізнес-послуги 
67. Організація ділових переговорів, конференц-зв'язку, підбір 

конференц-залів і переговорних, оренда будь-якого офісного 

обладнання, надання інформації про котирування валют і біржові 

індекси, а також консультація про норми ділової етики в цьому 

регіоні. 
68. Організація письмового перекладу документів, надання 

інформації про бюро перекладів. 

69. 69. Кур'єрська доставка в будь-який регіон світу. 

70. 70. Рекомендації та допомога при втраті документів. 

71. 71. Доставка подарунків і квітів. 
72. Послуги секретаря. Підбір для клієнта персонального 

секретаря, до обов'язків якого входять організація зустрічей, 

підготовка та оформлення документів, розсилання документів і 

факсів та інші послуги. 

73. 73. Бізнес-послуги. Організація послуг. 
74. Wake up call. Побудка Клієнта телефонним дзвінком у 

будь-який зазначений час, нагадування про важливі події, 

тренування або прийняття медикаментів. 

75. 75. Бізнес-авіація та організація польотів. 

76. Письмовий переклад документів. Допомога на дорогах 
77. Організація послуг термінової евакуації, зарядки 

акумулятора автомобіля, розкриття та розблокування автомобіля. 

78. Ремонт на дорозі. Якщо автомобіль Клієнта не може 

продовжувати рух в результаті поломки і ремонт на дорозі 

можливий. 
79. 79. Навігація. 

80. 80. Організація послуг доставки бензину, зарядки акумулятора. 

81. 81. Підбір партнера з питань ремонту та обслуговування 

автомобіля. 

82. Виклик виїзного шиномонтажу.  
Свійські тварини 

83. 83. Підбір ветеринарної клініки. 

84. 84. Рекомендації ігор зі свійськими тваринами. 

85. 85. Підбір готелів для свійських тварин. 

86. 86. Підбір і пошук аксесуарів для свійських тварин. 
87. 87. Організація послуги з вигулу собак. 

88. 88. Організація послуг зооняні. 

89. 89. Організація послуг професійного, міжнародного перевезення 

тварин «від дверей до дверей»  

Медична підтримка 
90. Надання інформації про можливість отримання медичних 

та інших подібних послуг у країні світу, що цікавить клієнта. 

 

91. 91.  Персональний медичний супровід по всьому світу. 



92. 92. Информация о наличии лекарств и их доставка. 
93. 93. Медицинская консультация 

94. 94. Организация визита врача 

95. Предоставление медицинской информации для 

путешествующих: вакцинация, транспортировка лекарств, 

информация о действующих клиниках и оздоровительных 
центрах в данном регионе. 

96. 96. Неотложные и плановые медицинские рекомендации по 

вопросам здоровья. 

97. Направления на врачебную и стоматологическую помощь. 

Предоставление адреса, номера телефона и приемных часов 
докторов, клиник, больниц, стоматологов и стоматологических 

клиник. 

98. 98. Организация визита врача и кареты скорой помощи. 

99. Информация о наличии лекарств, доставка лекарств. При 

необходимости организация доставки медикаментов, лекарств, 
медицинского оборудования и материалов, необходимых для 

лечения Клиента, в любой регион мира. 

100. 100. Направление на врачебную и стоматологическую помощь. 

101. 101. Организация госпитализации. 

102. 102. Информация о вакцинациях. 
103. 103. Организация услуг медицинской эвакуации. 

104. Организация услуг медицинского мониторинга во время и 

после госпитализации. 

105. 105. Организация медицинской репатриации. 

106. Организация визита родственников или друзей в случае 
госпитализации.  

Прочие сервисы 

107. Предоставление информационных услуг, составление 

подборок, устный перевод и языковая поддержка, помощь на 

дорогах, справочная информация, предоставление адресов и 
телефонов. 

108. 108. Организация получения гражданства и вида на жительство за 

рубежом. 

109. Организация направления информационных писем с 
освещением самых важных культурных, светских, 

гастрономических и спортивных событий по всему миру. 

Вышеуказанные действия включают в себя исключительно 

предоставление информации и не включают в себя услуги, 

оказываемые непосредственными Исполнителями, в том числе 
стоимость билетов, проживания, бизнес-залов, fast track и VIP-

обслуживания, услуг гидов и переводчиков, перевозчиков, брони 

(аренды) самолетов, вертолетов, фрахт яхт и аналогичные услуги, 

которые оплачивается Клиентом отдельно. 

 
Приложение №2 к Правилам и условиям обслуживания Клиента 

СТАНДАРТ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Стандарт обслуживания (далее – «Стандарт») 

является документом, которые предусматривает порядок, сроки, 
стандарты и иные условия предоставления Исполнителем услуг, 

которые подключаются Исполнителем к Картам Клиентов в 

соответствии с этим Договором, включая порядок и сроки 

обработки запросов Клиентов, порядок взаимоотношений с 

Клиентами и продавцами, подрядчиками и исполнителями 
интересующих Клиента товаров, работ и услуг в ходе 

обслуживания Клиентов. 

2. Для целей этого: 

2.1. Исполнитель именуется далее «Обществом»; 

2.2. Под «Клиентами» понимаются Клиенты, которым 
Общество оказывает Услуги, предусмотренные в Приложении №2 

к Правилам и условиям обслуживания Клиента. 

2.3. Под «Сервисными услугами» понимаются «Услуги», 

предусмотренные в приложении №2 к Правилам и условиям 

обслуживания Клиента. 
3. Стандарт является обязательным для применения всеми 

сотрудниками Общества. Он приобретает силу обязательства 

Общества для потребителей его услуг (далее – 

«Клиентов»), если ссылка на Стандарт предусмотрена 

договорами между Обществом и Клиентом. 
3. Стандарт разработан в соответствии с законодательством 

Украины и обычаями делового оборота оказания консьерж-услуг. 

4. Стандарт определяет порядок взаимоотношения Клиента и 

Общества в процессе оказания Сервисных услуг в различных 

областях оказания услуг Клиентам, в том числе, но не 
исключительно: 

- в области предоставление Клиенту информации 

справочного характера, в том числе информации о товарах, 

работах и услугах, предлагаемых на рынке; 

92. 92. Інформація про наявність ліків та їх доставка. 
93. 93. Медична консультація 

94. 94.  Організація візиту лікаря 

95. Надання медичної інформації для подорожуючих: 

вакцинація, транспортування ліків, інформація про діючі клініки 

та оздоровчі центри в цьому регіоні. 
 

96. 96. Невідкладні та планові медичні рекомендації з питань 

здоров'я. 

97. Направлення на лікарську та стоматологічну допомогу. 

Надання адреси, номера телефону та прийомних годин докторів, 
клінік, лікарень, стоматологів і стоматологічних клінік. 

 

98. 98.  Організація візиту лікаря й карети швидкої допомоги. 

99. Інформація про наявність ліків, доставка ліків. У разі 

потреби організація доставки медикаментів, ліків, медичного 
обладнання та матеріалів, необхідних для лікування Клієнта, в 

будь-який регіон світу. 

100. 100.  Направлення на лікарську та стоматологічну допомогу. 

101. 101. Організація госпіталізації. 

102. 102. Інформація про вакцинації. 
103. 103.. Організація послуг медичної евакуації. 

104. Організація послуг медичного моніторингу під час і після 

госпіталізації. 

105. 105. Організація медичної репатріації. 

106. Організація візиту родичів або друзів в разі госпіталізації.  
 

Інші сервіси 

107. Надання інформаційних послуг, складання добірок, усний 

переклад і мовна підтримка, допомога на дорогах, довідкова 

інформація, надання адрес і телефонів. 
 

108. 108. Організація отримання громадянства та посвідки на 

проживання за кордоном. 

109. Організація надсилання інформаційних листів з 
висвітленням найважливіших культурних, світських, 

гастрономічних і спортивних подій по всьому світу. 

Вищезазначені дії містять виключно надання інформації і не 

містять послуги, що надаються безпосередніми Виконавцями, 

зокрема вартість квитків, проживання, бізнес-залів, fast track і 
VIP-обслуговування, послуг гідів і перекладачів, перевізників, 

броні (оренди) літаків, вертольотів, фрахт яхт й аналогічні 

послуги, які оплачується Клієнтом окремо. 

 

 
Додаток №2 до Правил та умов обслуговування Клієнта 

СТАНДАРТ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Стандарт обслуговування (далі – «Стандарт») є 

документом, що передбачає порядок, терміни, стандарти та інші 
умови надання Виконавцем послуг, які підключаються 

Виконавцем до Карток Клієнтів відповідно до цього Договору, 

включно з порядком і термінами обробки запитів Клієнтів, 

порядком взаємовідносин з Клієнтами і продавцями, 

підрядниками і виконавцями товарів, робіт і послуг, що цікавлять 
Клієнта, під час обслуговування Клієнтів. 

 

2. Для цілей цього: 

2.1. Виконавець іменується далі «Товариством»; 

2.2. Під «Клієнтами» розуміються Клієнти, яким Товариство 
надає Послуги, передбачені в Додатку №2 до Правил і умов 

обслуговування клієнта. 

2.3. Під «Сервісними послугами» розуміються «Послуги», 

передбачені в додатку №2 до Правил і умов обслуговування 

Клієнта. 
3. Стандарт є обов'язковим для застосування всіма 

співробітниками Товариства. Він має силу зобов'язання 

Товариства для споживачів його послуг (далі –«Клієнтів»), якщо 

посилання на Стандарт передбачено договорами між Товариством 

і Клієнтом. 
3. Стандарт розроблений відповідно до законодавства 

України та звичаїв ділового обороту надання консьєрж-послуг. 

4. Стандарт визначає порядок взаємовідносини Клієнта й 

Товариства в процесі надання сервісних послуг в різних сферах 

надання послуг Клієнтам, зокрема, але не виключно: 
 

- в сфері надання Клієнту інформації довідкового характеру, 

зокрема інформації про товари, роботи та послуги, що 

пропонуються на ринку; 



- в области подыскания по заданию Клиента необходимых ему 
товаров, работ и услуг для его личного и семейного использования 

(далее – «Бытовые услуги»); 

- в области представления интересов Клиента в его 

отношениях с лицами, продающими нужные ему товары, выполняющими работы, оказывающими услуги (далее – 

«Непосредственные исполнители»). 
II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1. Обслуживание Клиента осуществляется сотрудниками 

Общества или другими лицами, привлеченными Обществом для 

этих целей. 

2. Порядок расчетов между Клиентом и Обществом 
определяется Правилами и условия обслуживания Клиента. 

3. Клиент получает Сервисные услуги через организованную 

Службу поддержки – специальный отдел Общества, ежедневно и 

круглосуточно контролирующий и обрабатывающий 

поступающие Заявки и поддерживающий обратную связь с 
Клиентами по телефону +380 44 300 27 92, посредством чата в 

Мобильном приложении или посредством Мобильного 

приложения. 

4. Общество обеспечивает круглосуточный прием заявок от 

Клиентов. В исключительных случаях возможные перерывы в 
обслуживании по техническим причинам не превышают 12 часов. 

5. Клиент обращается в центр приема заявок, называя свои 

Ф.И.О. Доступ к обслуживанию имеют также члены семьи 

Клиента и иные третьи лица, о которых Клиент в установленном 

порядке уведомляет Общество. 
6. Если иное не установлено настоящим Стандартом, заявки 

Клиента подлежат исполнению в течение трех дней. Этот срок 

продлевается при приостановлении или отложении исполнения 

заявки в связи с необходимостью получения дополнительных 

указаний Клиента в случаях, предусмотренных настоящим 
Стандартом. 

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛИЕНТА И ОБЩЕСТВА 

ПРИ ПРИНЯТИИ И ОБРАБОТКЕ ЗАЯВКИ 

1. Подавая заявку, Клиент должен сформулировать свой запрос 
наиболее точно. Оператор, принимающий заявку, должен, по 

возможности, сразу уточнить у Клиента все существенные 

параметры заявки, выяснить у него сведения, необходимые для ее 

выполнения и назвать предположительный срок обработки. 

2. В ходе выполнения заявки Общество взаимодействует с 
Клиентом либо с третьим лицом, действующим от имени Клиента, 

и о котором Клиент в установленном порядке уведомил 

Общество. В случае изменения координат для оперативной связи 

(номера телефона, адреса электронной почты и т. п.) Клиент 

должен сообщить об этом оператору в момент подачи заявки. 
3. Если по имеющейся у оператора информации заявку 

Клиента по заданным параметрам выполнить невозможно или 

затруднительно, он сообщает об этом Клиенту и предлагает ему 

изменить параметры заявки. 

4. Контакты Клиента и сотрудников Общества, участвующих 
в выполнении заявки, осуществляются, по телефону +380 44 300 

27 92, посредством чата в Мобильном приложении или 

посредством Мобильного приложения. 

5. При получении и дальнейшей обработке заявки Клиента 

оператор регистрирует следующую информацию: 
- время поступления заявки; 

- личный номер Клиента; 

- краткое содержание заявки; 

- сведения об операторе, принявшем заявку; 

- исполнитель заявки; 
- краткое содержание переговоров с Клиентом по поводу 

исполнения заявки; 

- сведения о приостановлении исполнения заявки Клиента; 

- время подтверждения заявки Клиентом; 

- время исполнения заявки. 
Оператор повторяет Клиенту содержание его указаний, и после 

получения его устного подтверждения регистрирует их. 

Зафиксированные таким образом сведения являются надлежащим 

подтверждением содержания указаний Клиента. 

6. Если в ходе выполнения заявки возникнет необходимость 
получить от Клиента дополнительные требования или указания, 

то сотрудник Общества связывается с Клиентом по телефону. 

Клиент, подавший заявку, должен быть доступен для 

осуществления связи с ним, за исключением случаев, когда при 

принятии заявки оператор прямо не объявит ему, что в этом 
отсутствует необходимость. 

7. В случае, когда Клиент не доступен (не отвечает по 

телефонным номерам, указанным им при заключении договора 

или при подаче заявки), а связь с ним необходима для 

- в сфері підшукання за завданням Клієнта необхідних йому 
товарів, робіт і послуг для його особистого та сімейного 

використання (далі – «Побутові послуги»); 

- в сфері представлення інтересів Клієнта в його відносинах з 

особами, які продають потрібні йому товари, виконують роботи, 

надають послуги (далі – «Безпосередні виконавці»). 
II. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

1. Обслуговування Клієнта здійснюється співробітниками 

Товариства або іншими особами, залученими Товариством для 

цих цілей. 

2. Порядок розрахунків між Клієнтом і Товариством 
визначається Правилами та умовами обслуговування Клієнта. 

3. Клієнт отримує Сервісні послуги через організовану 

Службу підтримки – спеціальний відділ Товариства, який щодня 

та цілодобово контролює й обробляє Заявки, що поступають, і 

підтримує зворотний зв'язок з Клієнтами за номером телефону 
+380 44 300 27 92, за допомогою чату в Мобільному додатку або 

через Мобільний додаток. 

 

4. Товариство забезпечує цілодобовий прийом заявок від 

Клієнтів. У виняткових випадках можливі перерви в 
обслуговуванні з технічних причин, що не перевищують 12 годин. 

5. Клієнт звертається до центру прийому заявок, називаючи 

свої П.І.Б. Доступ до обслуговування мають також члени сім'ї 

Клієнта та інші треті особи, про яких Клієнт в установленому 

порядку повідомляє Товариство. 
6. Якщо інше не встановлено цим Стандартом, заявки 

Клієнта підлягають виконанню протягом трьох днів. Цей термін 

подовжується у разі призупинення або відкладення виконання 

заявки у зв'язку з необхідністю отримання додаткових вказівок 

Клієнта у випадках, передбачених цим Стандартом. 
 

III. ВЗАЄМОДІЯ КЛІЄНТА І ТОВАРИСТВА ПРИ 

ПРИЙНЯТТІ ТА ОБРОБЦІ ЗАЯВКИ 

1. Подаючи заявку, Клієнт повинен сформулювати свій запит 
найбільш точно. Оператор, який приймає заявку, повинен, якщо 

змога, відразу уточнити у Клієнта всі істотні параметри заявки, 

з'ясувати у нього відомості, необхідні для її виконання, та назвати 

можливий термін обробки. 

2. Під час виконання заявки Товариство взаємодіє з Клієнтом 
або з третьою особою, яка діє від імені Клієнта і про яку Клієнт в 

установленому порядку повідомив Товариство. У разі зміни 

координат для оперативного зв'язку (номера телефону, адреси 

електронної пошти тощо) Клієнт повинен повідомити про це 

оператору в момент подачі заявки. 
3. Якщо за наявною у оператора інформацією заявку Клієнта за 

заданими параметрами виконати неможливо або важко, він 

повідомляє про це Клієнту і пропонує йому змінити параметри 

заявки. 

4. Контакти Клієнта і співробітників Товариства, які беруть 
участь у виконанні заявки, здійснюються за номером телефону 

+380 44 300 27 92, за допомогою чату в Мобільному додатку або 

через Мобільний додаток. 

5. При отриманні та подальшій обробці заявки Клієнта 

оператор реєструє таку інформацію: 
- час надходження заявки; 

- особистий номер Клієнта; 

- короткий зміст заявки; 

- відомості про оператора, який прийняв заявку; 

- виконавець заявки; 
- короткий зміст переговорів з Клієнтом з приводу виконання 

заявки; 

- відомості про призупинення виконання заявки Клієнта; 

- час підтвердження заявки Клієнтом; 

- час виконання заявки. 
Оператор повторює Клієнту зміст його вказівок і після отримання 

його усного підтвердження реєструє їх. Зафіксовані у такий 

спосіб відомості є належним підтвердженням змісту вказівок 

Клієнта. 

6. Якщо під час виконання заявки виникне необхідність 
отримати від Клієнта додаткові вимоги або вказівки, то 

співробітник Товариства зв'язується з Клієнтом за номером 

телефону. Клієнт, який подав заявку, повинен бути доступний для 

здійснення зв'язку з ним, за винятком випадків, коли при 

прийнятті заявки оператор прямо не оголосить йому, що в цьому 
відсутня необхідність. 

7. У разі, коли Клієнт не доступний (не відповідає за 

телефонними номерами, вказаними ним при укладенні договору 

або при поданні заявки), а зв'язок з ним необхідний для 



дальнейшего выполнения заявки, срок исполнения заявки 
приостанавливается. Оператор осуществляет попытки связи с 

Клиентом не реже чем один раз в час. После неудачных попыток 

связаться с Клиентом в течение четырех часов подряд, Общество 

вправе отложить заявку до реакции Клиента. Клиент 

уведомляется об этом по электронной почте. Если Клиент не 
свяжется с Обществом в течение четырех дней с момента 

отложения заявки, то заявка отменяется, о чем Клиент 

уведомляется по электронной почте. 

8. Если Клиент при обращении к нему сотрудника Общества 

не сообщит необходимые сведения или не даст необходимые 
указания, то исполнение заявки приостанавливается на срок, 

указанный Клиентом, но не более чем на одну неделю. Если 

Клиент в указанный им срок (или в течение недели) не сообщит 

необходимые сведения и не даст необходимые указания, то заявка 

отменяется, о чем Клиент уведомляется по электронной почте. 
IV. ВЫБОР НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

1. Непосредственный исполнитель выбирается, как правило, 

по прямому указанию Клиента. В противном случае услуга по 

подбору Непосредственного исполнителя оказывается в 

соответствии с настоящим Стандартом и обычаями делового 
оборота оказания консьерж-услуг. 

2. Если Клиент не может при подаче заявки назвать 

желаемого Непосредственного исполнителя, а также если в 

процессе выполнения заявки выяснится, что приобрести 

необходимую Сервисную услугу у избранного Клиентом 
Непосредственного исполнителя невозможно, то 

Непосредственный исполнитель избирается следующим образом: 

а) Клиент сообщает параметры, существенные для выбора 

Непосредственного исполнителя (регион деятельности, ценовая 

политика, система скидок, возможные формы расчетов, рассрочки 
и отсрочки платежей, наличие добровольной сертификации, 

сопутствующее сервисное обслуживание, прочие данные в 

зависимости от потребностей Клиента и особенности 

подыскиваемой бытовой услуги); 
б) Общество подбирает по указанным параметрам среди 

представленных на рынке Непосредственных исполнителей 

несколько кандидатур и предлагает их на выбор Клиенту, 

сообщив ему об источниках информации об этих кандидатурах; 

в) Клиент производит выбор среди предложенных кандидатур 
либо просит подобрать другие кандидатуры, изменив или 

уточнив, в случае необходимости, параметры поиска. 

Определенный таким образом Непосредственный исполнитель 

считается избранным Клиентом. 

3. Если Клиент предлагает Обществу подобрать 
Непосредственного исполнителя по собственному усмотрению, то 

Общество выбирает кандидатуры исходя из имеющихся сведений 

о потребностях Клиента. Подобранные кандидатуры 

предлагаются Клиенту на выбор, и одновременно ему 

сообщается существенная информация об этих кандидатурах и 
источники ее получения. Клиент не может отказаться от всех 

предложенных кандидатур, не сообщив Обществу параметры для 

подбора новых кандидатур. Определенный таким образом 

Непосредственный исполнитель считается избранным Клиентом. 

4. Оказание услуги по подысканию Непосредственного 
исполнителя, оказывающего необходимые Клиенту Сервисные 

услуги, оканчивается выбором Клиентом соответствующего 

Непосредственного исполнителя и сообщением Клиенту 

контактных данных выбранного Непосредственного исполнителя. 

Если Клиент просит о представлении его интересов перед 
Непосредственным исполнителем, то соответствующая услуга 

оказывается на основании отдельной заявки в порядке, 

предусмотренном настоящим Стандартом. 

V. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ ИНФОРМАЦИИ 

1. Настоящий раздел определяет порядок работы Общества 
по получению и предоставлению Клиенту информации как при 

выполнении заявок Клиента на подыскание Непосредственных 

исполнителей, оказывающих необходимые ему Сервисные 

услуги, так и при выполнении самостоятельных заявок на 

предоставление информации, консультаций и рекомендаций. 
2. Общество получает информацию о Непосредственных 

исполнителях и предлагаемых ими Сервисных услугах из 

следующих источников: 

- общедоступная информация, опубликованная в 

справочниках, средствах массовой информации, в сети Интернет, 
в том числе самим Непосредственным исполнителем; 

- рекомендации других клиентов Общества и третьих лиц; 

- беседа сотрудника Общества с Непосредственным 

исполнителем; 

подальшого виконання заявки, термін виконання заявки 
припиняється. Оператор здійснює спроби зв'язку з Клієнтом не 

рідше ніж один раз на годину. Після невдалих спроб зв'язатися з 

Клієнтом протягом чотирьох годин поспіль, Товариство має право 

відкласти заявку до реакції Клієнта. Клієнт повідомляється про це 

електронною поштою. Якщо Клієнт не зв'яжеться з Товариством 
протягом чотирьох днів з моменту відкладення заявки, то заявка 

скасовується, про що Клієнт повідомляється електронною 

поштою. 

8. Якщо Клієнт при зверненні до нього співробітника 

Товариства не повідомить необхідні відомості або не дасть 
необхідні вказівки, то виконання заявки припиняється на термін, 

зазначений Клієнтом, але не більше ніж на один тиждень. Якщо 

Клієнт у зазначений ним термін (або протягом тижня) не 

повідомить необхідні відомості та не дасть необхідні вказівки, то 

заявка скасовується, про що Клієнт повідомляється електронною 
поштою. 

IV. ВИБІР БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ВИКОНАВЦЯ 

1. Безпосередній виконавець вибирається зазвичай за прямою 

вказівкою Клієнта. В іншому випадку послуга з підбору 

Безпосереднього виконавця надається відповідно до цього 
Стандарту і звичаїв ділового обороту надання консьєрж-послуг. 

2. Якщо Клієнт не може при поданні заявки назвати бажаного 

Безпосереднього виконавця, а також якщо в процесі виконання 

заявки виявиться, що придбати необхідну Сервісну послугу у 

обраного Клієнтом Безпосереднього виконавця неможливо, то 
Безпосередній виконавець обирається у такий спосіб: 

 

а) Клієнт повідомляє параметри, істотні для вибору 

Безпосереднього виконавця (регіон діяльності, цінова політика, 

система знижок, можливі форми розрахунків, розстрочення та 
відстрочення платежів, наявність добровільної сертифікації, 

супутнє сервісне обслуговування, інші дані залежно від потреб 

Клієнта та особливості побутової послуги, що підшукується); 

 
б) Товариство підбирає за вказаними параметрами серед 

представлених на ринку Безпосередніх виконавців кілька 

кандидатур і пропонує їх на вибір Клієнту, повідомивши йому про 

джерела інформації про ці кандидатури; 

в) Клієнт здійснює вибір серед запропонованих кандидатур або 
просить підібрати інші кандидатури, змінивши або уточнивши, в 

разі необхідності, параметри пошуку. 

Визначений у такий спосіб Безпосередній виконавець вважається 

обраним Клієнтом. 

3. Якщо Клієнт пропонує Товариству підібрати 
Безпосереднього виконавця на власний розсуд, то Товариство 

вибирає кандидатури зважаючи на наявні відомості про потреби 

Клієнта. Підібрані кандидатури пропонуються Клієнту на вибір, і 

водночас йому повідомляється суттєва інформація про ці 

кандидатури і джерела її отримання. Клієнт не може відмовитися 
від усіх запропонованих кандидатур, не повідомивши Товариству 

параметри для підбору нових кандидатур. Визначений у такий 

спосіб Безпосередній виконавець вважається обраним Клієнтом. 

 

4. Надання послуги з підшукання Безпосереднього виконавця, 
який надає необхідні Клієнту Сервісні послуги, закінчується 

вибором Клієнтом відповідного Безпосереднього виконавця і 

повідомленням Клієнту контактних даних обраного 

Безпосереднього виконавця. Якщо Клієнт просить про 

представлення його інтересів перед Безпосереднім виконавцем, то 
відповідна послуга надається на підставі окремої заявки 

порядком, передбаченим цим Стандартом. 

 

V. НАДАННЯ КЛІЄНТУ ІНФОРМАЦІЇ 

1. Цей розділ визначає порядок роботи Товариства з 
отримання та надання Клієнту інформації як при виконанні заявок 

Клієнта на підшукання Безпосередніх виконавців, які надають 

необхідні йому Сервісні послуги, так і при виконанні самостійних 

заявок на надання інформації, консультацій та рекомендацій. 

 
2. Товариство отримує інформацію про Безпосередніх 

виконавців і пропоновані ними Сервісні послуги з таких джерел: 

- загальнодоступна інформація, опублікована в довідниках, 

засобах масової інформації, в мережі Інтернет, зокрема самим 

Безпосереднім виконавцем; 
- рекомендації інших клієнтів Товариства та третіх осіб; 

 

- бесіда співробітника Товариства з Безпосереднім виконавцем; 

 



- документы Непосредственного исполнителя (учредительные 
документы, стандарты, лицензии, сертификаты, прайс-листы); 

- открытые государственные информационные ресурсы 

(различные государственные реестры, кадастры, перечни); 

- данные лицензирующих, сертифицирующих, аккредитующих 

органов и организаций. 
Общество сообщает Клиенту об источниках полученной 

информации и гарантирует соответствие информации этим 

источникам. В случае противоречия между источниками об этом 

сообщается Клиенту. Достоверности информации, полученной из 

указанных источников, Общество не гарантирует. 
3. Если иное не установлено настоящим Стандартом в 

зависимости от характера информации, информация 

предоставляется Клиенту в следующие сроки: 

- устная информация – в день обращения; 

- письменная информация – не позже следующего дня после 
поступления обращения. 

4. Клиент вправе обратиться к Обществу за консультациями и 

рекомендациями по следующим вопросам: 

- наличие на рынке необходимых Клиенту Сервисных услуг; 

- обычные условия оказания необходимых Клиенту Сервисных 
услуг; 

- различия между предлагаемыми на рынке Сервисными 

услугами; 

- общение с Непосредственным исполнителем. 

Указанные консультации и рекомендации предоставляются 
Клиенту в следующие сроки: 

- при наличии у Общества соответствующей информации – в 

момент обращения; 

- в отношении Сервисных услуг, оказываемых в Украине – не 

позже дня, следующего за обращением; 
- в отношении Сервисных услуг, оказываемых за пределами 

Украины – в течение пяти дней после обращения. 

Консультации и рекомендации предоставляются в устной форме. 

Если Клиенту требуется письменная консультация, то она 
предоставляется за дополнительную плату, а срок ее 

предоставления, предусмотренный настоящим Стандартом, 

продлевается на сутки. 

Запрос на консультации или рекомендации обрабатывается в 

качестве отдельной заявки. 
VI. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА ВО 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

1. По поручению Клиента Общество может осуществлять в его 

интересах взаимодействие с Непосредственным исполнителем, 
указанным Клиентом или избранным в соответствии с настоящим 

Стандартом. Данная услуга оказывается на основе отдельной 

заявки. 

2. При подаче заявки на представление его интересов во 

взаимоотношениях с Непосредственным исполнителем Клиент 
должен сообщить все необходимые сведения, в том числе: 

- определенно указать избранного Непосредственного 

исполнителя; 

- сообщить контактные данные Непосредственного 

исполнителя, если его кандидатура не была предложена 
Обществом; 

- определить Сервисную услугу, которую он желает 

приобрести; 

- сообщить существенные для него условия оказания 

Сервисных услуг (время и место исполнения, диапазон цен, 
параметры качества и т. п.). 

3. При взаимодействии с Непосредственным исполнителем по 

поручению Клиента, Общество руководствуется параметрами, 

заданными Клиентом, и в их рамках действует свободно, стремясь 

наиболее полно выполнить поручение Клиента. 
4. Общество, при отсутствии прямого указания Клиента, не 

информирует последнего о промежуточных итогах 

взаимодействия с Непосредственным исполнителем. 

5. В случае необходимости Клиент обязан выдать 

полномочия (доверенность) на представление его интересов, о 
чем он предупреждается при приеме заявки или как только 

такая необходимость выявится. Исполнение заявки 

приостанавливается до выдачи доверенности. 

6. Общество объявляет Клиенту цену и другие существенные 

условия оказания Сервисной услуги, предоставляет по требованию 
Клиента на ознакомление проекты договоров, предложенных 

Непосредственным исполнителем, и другие предоставляемые им 

документы и материалы. 

7. Общество приобретает для Клиента заказанную им 

- документи Безпосереднього виконавця (установчі документи, 
стандарти, ліцензії, сертифікати, прайс-листи); 

- відкриті державні інформаційні ресурси (різні державні 

реєстри, кадастри, переліки); 

- дані ліцензуючих, сертифікуючих, акредитуючих органів та 

організацій. 
Товариство повідомляє Клієнту про джерела отриманої 

інформації та гарантує відповідність інформації цим джерелам. У 

разі протиріччя між джерелами про це повідомляється Клієнту. 

Достовірності інформації, отриманої із зазначених джерел, 

Товариство не гарантує. 
3. Якщо інше не встановлено цим Стандартом залежно від 

характеру інформації, інформація надається Клієнту в такі 

терміни: 

- усна інформація – в день звернення; 

- письмова інформація – не пізніше наступного дня після 
надходження звернення. 

4. Клієнт має право звернутися до Товариства за 

консультаціями та рекомендаціями з таких питань: 

- наявність на ринку необхідних Клієнту Сервісних послуг; 

- звичайні умови надання необхідних Клієнту Сервісних послуг; 
- відмінності між пропонованими на ринку Сервісними 

послугами; 

- спілкування з Безпосереднім виконавцем. 

 

Зазначені консультації та рекомендації надаються Клієнту в такі 
терміни: 

- у разі наявності у Товариства відповідної інформації – у 

момент звернення; 

- щодо Сервісних послуг, що надаються в Україні – не пізніше 

дня, наступного за зверненням; 
- щодо Сервісних послуг, що надаються за межами України - 

протягом п'яти днів після звернення. 

Консультації та рекомендації надаються в усній формі. Якщо 

Клієнту потрібна письмова консультація, то вона надається за 
додаткову плату, а термін її надання, передбачений цим 

Стандартом, подовжується на добу. 

Запит на консультації або рекомендації обробляється як окрема 

заявка. 

 
VI. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА У 

ВЗАЄМИНАХ З БЕЗПОСЕРЕДНІМ ВИКОНАВЦЕМ 

 

1. За дорученням Клієнта Товариство може здійснювати в його 

інтересах взаємодію з Безпосереднім виконавцем, зазначеним 
Клієнтом або обраним відповідно до цього Стандарту. Ця послуга 

надається на основі окремої заявки. 

 

2. У разі подання заявки на представлення його інтересів у 

взаєминах з Безпосереднім виконавцем Клієнт повинен 
повідомити всі необхідні відомості, зокрема: 

- безумовно вказати обраного Безпосереднього виконавця; 

- повідомити контактні дані Безпосереднього виконавця, якщо 

його кандидатура не була запропонована Товариством; 

- визначити Сервісну послугу, яку він бажає придбати; 
- повідомити істотні для нього умови надання Сервісних 

послуг (час і місце виконання, діапазон цін, параметри якості 

тощо). 

 

 
3. Під час взаємодії з Безпосереднім виконавцем за 

дорученням Клієнта Товариство керується параметрами, 

заданими Клієнтом, і в їх межах діє вільно, прагнучи найбільш 

повно виконати доручення Клієнта. 

4. Товариство, за відсутності прямої вказівки Клієнта, не 
інформує останнього про проміжні підсумки взаємодії з 

Безпосереднім виконавцем. 

5. У разі необхідності Клієнт зобов'язаний видати 

повноваження (довіреність) на представлення його інтересів, про 

що він попереджається при прийманні заявки або як тільки така 
необхідність виявиться. Виконання заявки припиняється до видачі 

довіреності. 

6. Товариство оголошує Клієнту ціну та інші істотні умови 

надання Сервісної послуги, надає на вимогу Клієнта на 

ознайомлення проекти договорів, запропонованих Безпосереднім 
виконавцем, та інші надані їм документи й матеріали. 

 

7. Товариство набуває для Клієнта замовлену ним Сервісну 

послугу тільки після отримання від Клієнта підтвердження того, 



Сервисную услугу только после получения от Клиента 
подтверждения того, что он согласен приобрести Сервисную 

услугу на предложенных условиях. 

8. Во взаимоотношениях с Непосредственным исполнителем 

Общество действует только от имени Клиента. 

9. Общество осуществляет с Непосредственным исполнителем 
любые расчеты только по прямому указанию Клиента, 

предварительно сообщив ему передаваемую (перечисляемую) 

сумму в счёт оплаты приобретаемой Клиентом услуги (сумму 

товарного кредита Общества. Указание Клиента на уплату в его 

интересах определенной суммы может быть дано посредством 
телефонограммы. 

10. Услуга по предоставлению интересов Клиента перед 

Непосредственным исполнителем считается оказанной в момент, 

когда в результате заключенного Обществом и 

Непосредственным исполнителем в интересах Клиента договора, 
Клиент приобрел право на получение необходимой ему 

Сервисной услуги. Общество хранит все связанные с 

заключением договора документы, в том числе расчетные и 

платежные документы, и при необходимости передает их Клиенту 

в месте своего нахождения, пересылает по почте или доставляет с 
курьером. 

11. По просьбе Клиента Общество может предъявить 

Непосредственному исполнителю претензию в связи с 

неисполнением договоров, заключенных Обществом с этим 

Непосредственным исполнителем по поручению и в интересах 
Клиента. 

12. Претензии Непосредственному исполнителю в связи с 

качеством Бытовых услуг, с нарушением сроков их оказания, с 

нарушением указаний Клиента (если эти указания передавались 

Клиентом самостоятельно, либо если они были верно переданы 
работником Общества со слов Клиента) заявляются Клиентом 

прямо Непосредственному исполнителю. 

VII. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 
1. Если положения настоящего раздела противоречат другим 

положениям Стандарта, то применяются положения настоящего 

раздела. 

2. Исполнение заявки на подбор для Клиента домашних 

работников осуществляется в порядке, предусмотренном для 
выбора Непосредственного исполнителя. При этом срок 

исполнения заявки составляет три недели. Общество вправе 

использовать для целей оказания данной услуги информацию, 

предоставляемую кадровыми агентствами, и не несет 

ответственности за содержание такой информации. 
3. Исполнение заявок на доставку на дом продуктов питания, в 

том чисел готовых блюд, цветов осуществляется не позднее дня, 

следующего за днем приема заявки. 

4. Исполнение заявок на бронирование и заказ билетов на 

культурно-зрелищные мероприятия и на транспорт, столиков в 
ресторанах, номеров в гостиницах осуществляется не позднее 

двух дней с момента получения заявки. Если Клиент просит 

заказать соответствующую Сервисную услугу на день обращения 

либо на следующий день, Общество исполняет заявку в 

соответствующие сроки, если заказ услуги (получение 
подтверждения брони) в эти сроки возможен. 

5. Срок исполнение заявки на помощь в получении визы на 

посещение иностранного государства зависит от особенностей 

работы соответствующего консульского учреждения и 

объявляется Клиенту при подаче заявки. 

 

що він згоден придбати Сервісну послугу на запропонованих 
умовах. 

8. У взаєминах з Безпосереднім виконавцем Товариство діє 

тільки від імені Клієнта. 

9. Товариство здійснює з Безпосереднім виконавцем будь-які 

розрахунки тільки за прямою вказівкою Клієнта, попередньо 
повідомивши йому суму, що передається (перераховується) в 

рахунок оплати послуги, яку Клієнт набуває (суму товарного 

кредиту Товариства). Вказівку Клієнта на сплату в його інтересах 

певної суми може бути дано за допомогою телефонограми. 

 
10. Послуга з представлення інтересів Клієнта перед 

Безпосереднім виконавцем вважається наданою в момент, коли в 

результаті укладеного Товариством і Безпосереднім виконавцем в 

інтересах Клієнта договору Клієнт придбав право на отримання 

необхідної йому Сервісної послуги. Товариство зберігає всі 
пов'язані з укладенням договору документи, зокрема розрахункові 

та платіжні документи, та у разі потреби передає їх Клієнту в 

місці свого знаходження, надсилає поштою або доставляє з 

кур'єром. 

11. На прохання Клієнта Товариство може пред'явити 
Безпосередньому виконавцю претензію у зв'язку з невиконанням 

договорів, укладених Товариством з цим Безпосереднім 

виконавцем за дорученням і в інтересах Клієнта. 

12. Претензії Безпосередньому виконавцю у зв'язку з якістю 

Побутових послуг, з порушенням термінів їх надання, з 
порушенням вказівок Клієнта (якщо ці вказівки передавалися 

Клієнтом самостійно, або якщо вони були вірно передані 

працівником Товариства за словами Клієнта), заявляються 

Клієнтом прямо Безпосередньому виконавцю. 

 
 

VII. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ 

СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ 

1. Якщо положення цього розділу суперечать іншим 
положенням Стандарту, то застосовуються положення цього 

розділу. 

2. Виконання заявки на підбір для Клієнта домашніх 

працівників здійснюється порядком, передбаченим для вибору 

Безпосереднього виконавця. За таких умов термін виконання 
заявки становить три тижні. Товариство має право 

використовувати для цілей надання цієї послуги інформацію, що 

надається кадровими агентствами, і не несе відповідальності за 

зміст такої інформації. 

3. Виконання заявок на доставку додому продуктів харчування, 
зокрема готових страв, квітів здійснюється не пізніше дня, 

наступного за днем прийому заявки. 

4. Виконання заявок на бронювання та замовлення квитків на 

культурно-видовищні заходи та на транспорт, столиків у 

ресторанах, номерів у готелях здійснюється не пізніше двох днів з 
моменту отримання заявки. Якщо Клієнт просить замовити 

відповідну Сервісну послугу на день звернення або на наступний 

день, Товариство виконує заявку у відповідні терміни, якщо 

замовлення послуги (отримання підтвердження бронювання) в ці 

терміни можливе. 
5. Термін виконання заявки на допомогу в отриманні візи на 

відвідування іноземної держави залежить від особливостей 

роботи відповідної консульської установи та оголошується 

Клієнту при поданні заявки. 

 

 


