м. Одеса

Договір
про надання консультаційних послуг та адміністрування електронного рахунку
№ _______
___.___.2018 року

ТОВ «ФАВОРИТ ПРОГНОЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39873856) в особі директора
Генсеровського Ігоря Валерійовича, який діє на підставі статуту, (надалі - Консультант) з однієї сторони та
______________________________________________________________, паспорт серії __ №_____________,
виданий ____________________________ __.__._____ року, (надалі - Довіритель) з іншої сторони (надалі
разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей договір про управління рахунком (надалі – Договір)
про наступне:
1. Терміни
1.1. Електронний рахунок – рахунок, який було відкрито клієнтом на одному або декількох електронних
майданчиках , які обираються на власний розсуд клієнтом, задля здійснення ставок на результат спортивних
змагань.
1.2. Електронний майданчик – інтернет сайт, за допомогою якого клієнт робить ставки на результати
спортивних змагань. До електронних майданчиків входять наступні сайти:
1.2.1. https://m.parimatch.com
1.2.2. https://www.favorit.com.ua
1.2.3. https://marathonbet.com
1.3. Прогноз – інформація про можливий результат спортивного змагання, яку набуває Довіритель за
результатами отримання консультації від Консультанта. Зазначена інформаціє має виключно консультативний
характер, яку Довіритель використовує на власний розсуд та несе всі ризики, пов’язані з використанням
зазначеної інформації.
1.4. Адміністрування електронного рахунку – дії Консультанта, які вчиняються за дорученням та згодою
Довірителя, які направлені на забезпечення реалізації мети Довірителя щодо використання електронного
майданчику.
1.5. Ефективний прогноз – прогноз, який реалізувався та наслідком якого стало отримання Довірителем
вигоди.
1.6. Негативний прогноз – прогноз, який не реалізувався та наслідком якого стало отримання Довірителем
збитків.
2. Предмет договору
2.1. Консультант надає Довірителю інформаційно-консультаційні послуги про ймовірні результати
спортивних змагань, а саме прогнози, а Довіритель доручає Консультанту здійснювати адміністрування
електронного рахунку, який визначається додатковою угодою. Довіритель зобов’язується виплачувати на
користь Консультанта Винагороду, розмір та порядок сплати якої встановлюється Договором.
3. Порядок надання послуг
3.1. Консультант надає Довірителю послуги в порядку, передбаченому Договором.
3.2. Довіритель надає Консультанту письмовий запит на надання прогнозів. Зазначеним запитом Довіритель
може вимагати надання прогнозів як на одне спортивне змагання та і на декілька. Кількість запитуваних
прогнозів, які можна замовити в одному запиті, не обмежена.
3.3. Консультант проводить аналітичну роботу, яка базується на вивчені минулих результатів спортивних
змагань певної категорії, поведінки та навичок спортсменів, новин та інших відкритих джерел інформації, яка
будь-яким чином впливає, або може вплинути на результат певного спортивного змагання.
3.4. Після проведення аналітичної роботи, яка передбачена п. 3.3 Договору, Консультант надає Довірителю
свій прогноз щодо результатів спортивного змагання. Сторони повністю розуміють, що прогноз не є
стовідсотковим та не гарантує настання ефективного прогнозу (п.1.5 Договору). У випадку негативного
прогнозу всі ризики та втрати несе Довіритель. Прогноз може надаватися в усній формі.
3.5. Довіритель має право вимагати надання прогнозів шляхом надсилання електронного повідомлення на
електронну адресу, яка зазначена в реквізитах Довірителя. Прогноз вважається отриманим Довірителем, якщо
прогноз було надіслано з електронної адреси Консультанта, яка зазначена в реквізитах Консультанта, на
електронну адресу Довірителя, яка зазначена в реквізитах Довірителя.
3.6. За відсутності заперечень Довірителя на отримані прогнози, Довіритель доручає Консультанту,
використавши інформацію щодо електронного рахунку на відповідному електронному майданчику, яка
зазначена в додатковій угоді до Договору, здійснити необхідні дії, наслідком яких буде настання ефективного,
або негативного прогнозу.
3.7. Всі свої заперечення щодо прогнозу Довіритель зобов’язаний надсилати на електронну адресу
Консультанта. Заперечення вважається прийнятим, якщо таке заперечення надійшло на електронну адресу
Консультанта з електронної адреси Довірителя на протязі 3 годин з моменту надсилання прогнозу, на який

подано заперечення. У разі неотримання заперечення Консультантом прогноз вважається погодженим
Сторонами, наслідком чого будуть дії, обумовлені в п. 3.6. Договору.
4. Розрахунок за послуги
4.1. Довіритель зобов’язаний оплатити вартість послуг Консультанта у разі настання ефективного пронозу.
4.2. Вартість послуг становить 50% від суми, яку отримує Довіритель у разі настання ефективного прогнозу.
4.3. Вартість послуг сплачується на користь Консультанта на протязі одного дня з моменту настання
ефективного прогнозу.
5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Довіритель має право:
5.1.1. отримувати інформацію у Консультанта про адміністрування електронного рахунку та прогнози;
5.1.2. припинити дію договору в односторонньому порядку, повідомивши про це Консультанта письмово;
5.1.3. отримувати інформацію про настання ефективних або негативних прогнозів;
5.1.4. у будь-який момент призупинити дію Договору, повідомивши про це консультанта письмово.
5.2. Довіритель зобов’язаний:
5.2.1. інформувати Консультанта про зміну своїх реквізитів;
5.2.2. надавати достовірну інформацію про електронний рахунок;
5.2.3. здійснювати оплату послуг Консультанта відповідно до умов Договору.
5.3. Консультант має право:
5.3.1. отримувати інформацію від Довірителя про електронні рахунки;
5.3.2. здійснювати адміністрування електронного рахунку;
5.3.3. отримувати оплату вартості своїх послуг відповідно до умов Договору;
5.3.4. отримувати від Довірителя іншу інформацію, яка є необхідною для виконання умов Договору;
5.3.5. у будь-який момент призупинити дію Договору, повідомивши про це Довірителя письмово, або шляхом
надсилання повідомлення на електронну пошту Довірителя.
5.4. Консультант зобов’язаний:
5.4.1. перед адмініструванням електронного рахунку та здійсненням прогнозу вжити всіх необхідних заходів,
об’єм яких визначається Консультантом, задля настання ефективного прогнозу;
5.4.2. надавати прогнози Довірителю в порядку та на умовах, передбачених Договором;
5.4.3. не розголошувати конференційну інформацію, яка йому стала відома у зв’язку з укладанням та
виконанням Договору;
5.4.4. інформувати Довірителя про адміністрування електронного рахунку та його результати.
6. Інші умови
6.1. Консультант не несе відповідальності за роботу електронних майданчиків. Консультант не організовує та
не забезпечує роботу електронних майданчиків.
6.2. Довіритель укладає Договір без примусу, приймаючи на себе всі ризики, які можуть стати наслідками
виконання Договору, у тому числі втрачену вигоду.
6.3. Довіритель розуміє, що прогнози не гарантують настання ефективного прогнозу, а є думкою
кваліфікованих фахівців.
6.4. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін, або в односторонньому порядку.
6.5. Зміни до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання додаткової угоди до
Договору.
7. Підписи та реквізити Сторін

ТОВ ФАВОРИТ ПРОГНОЗ
м. Одеса
пр. Гагаріна 25 офіс 103/1
Код 398733856
Директор Генсеровський І.В.

м. Одеса

Додаток №1
до Договору
про надання консультаційних послуг та адміністрування електронного рахунку
№ ______
___.___.2018 року

ТОВ «ФАВОРИТ ПРОГНОЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39873856) в особі директора
Генсеровського Ігоря Валерійовича , який діє на підставі статуту, (надалі - Консультант) з однієї сторони та
____________________________________________________________, паспорт серії __ №_____________,
виданий ____________________________ __.__._____ року, (надалі - Довіритель) з іншої сторони (надалі
разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей додаток до договору про управління рахунком
(надалі – Договір) про наступне:
1.1. На виконання зобов’язань за Договором Довіритель надає Консультанту необхідну для адміністрування
рахунку інформацію про електронний рахунок:
Електронний майданчик
Логін
Пароль
https://m.parimatch.com
https://www.favorit.com.ua
https://marathonbet.com
1.2. Шляхом підписання цього додатку, на виконання умов Договору, Довіритель надає Консультанту запит на
надання прогнозів в період з __.__._____ року по __.__._____ року. Довіритель доручає Консультанту
самостійно визначати кількість та іншу специфікацію прогнозів, що будуть надані.
Підписи та реквізити Сторін

ТОВ ФАВОРИТ ПРОГНОЗ
м. Одеса
пр. Гагаріна 25 офіс 103/1
Код 398733856
Директор Генсеровський І.В

