
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ

WELD

Дата останнього оновлення: 14.06.2022.

Будь ласка, уважно прочитайте ці Загальні правила та умови (надалі - "Загальні умови") перед
використанням сервісів платформи Weld (надалі – "Платформа"), які доступні користувачам на
веб-сайтах https://weld.money та https://unchain.fund (надалі разом – "Сайти").

Загальні умови містять інформацію про Оператора (як цей термін визначено нижче) Платформи, що
здійснює адміністрування Сайтів, забезпечує технологічне функціонування сервісів, доступних на
Сайтах, про порядок надання ним та/або його партнерами послуг на Сайтах.

Ці Загальні умови поширюються як на зареєстрованих, так і на незареєстрованих (наскільки це можливо
для застосування) користувачів Платформи, які взаємодіють із Сайтами. Ці Загальні умови є договором
приєднання в розумінні статті 634 Цивільного Кодексу України.

Водночас, користувачі кожного з Сайтів, реєструючи облікові записи (аккаунти) на сервісах кожного з
Сайтів, приймають щодо кожного - окремі Правила та умови користування відповідним Сайтом, які
деталізують і уточнюють ці Загальні Умови щодо Сайтів, в тому числі, тарифи і умови користування
відповідними сервісами Сайтів та доступні за наступними посиланнями:

https://weld.money/docs/terms&conditions.pdf

unchain.fund/terms&conditions

Сфера застосування Загальних умов

Ці Загальні умови поширюються на відносини між користувачами Сайтів (надалі – "Клієнт" або "ви") з
однієї сторони та UAB "WELD EXCHANGE", юридичною особою відповідно до законодавства Литовської
Республіки, реєстраційний номер компанії 305970300, юридична адреса: вул. 18 Ейшишкеські Сади, буд.
11, Вільнюс, Литва (далі – "Оператор" або "ми") з іншого боку, щодо послуг Платформи.

Платформа включає в себе Сайти, необхідні елементи технічної інфраструктури і програмного
забезпечення, що використовуються для функціонування Сайтів, мобільну версію Сайтів, складові
елементи Сайтів, такі як "кабінет користувача", тощо, а також може включати в себе мобільні додатки
Weld.Money для мобільних операційних систем iOS та Android (надалі сукупно – "Застосунок").

Для реєстрації в сервісах Платформи, доступних на сайтах, користувач має пройти реєстрацію та
верифікацію в особистому кабінеті Weld.

Під час реєстрації на Платформі Замовник заповнює інформацію, яка зазначається у відповідних полях
реєстраційної форми в Застосунку.

Оператор залишає за собою право запитувати додаткову інформацію або документи від Клієнта, коли
Оператор вважає це доцільним, у кожному конкретному випадку.

В подальшому, в залежності від обраного виду сервісу у Застосунку, від вас може вимагатись додаткова
верифікація та ідентифікація, яка, як правило пов'язана з вимогами чинного законодавства відповідної
країни до емітентів банківських платіжних карток, які банк-партнер зобов'язаний дотримуватись при
відкритті банківського рахунку Клієнта. Такі вимоги наявні на відповідних веб-сторінках банків-партнерів,
а посилання на процедуру верифікації та ідентифікації доступні Клієнту у Застосунку при реєстрації у
кожному з сервісів.

Певні послуги на Платформі, у Застосунку та Сайтах надаються Оператором та/або юридичними
особами, пов'язаними з Оператором (далі спільно – "Weld"), а інша частина послуг, доступних на
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Платформі - відповідними незалежними постачальниками послуг (третіми особами), що діють на підставі
своїх власних умов, політик і правил та/або публічних оферт, доступних Клієнту за відповідними
посиланнями у Застосунку та/або на відповідних сайтах таких третіх осіб.

Перед наданням додаткових послуг на Платформі сторонні постачальники послуг (треті особи) можуть
вимагати у Замовника додаткові документи та/або інформацію.

Доступність сервісів Платформи

Для доступу до послуг, які надає Платформа і Оператор, необхідно зареєструвати обліковий запис на
Платформі, пройшовши реєстрацію в Застосунку, пройшовши процедуру верифікації і ідентифікації,
шляхом надання всієї необхідної інформації та (у деяких випадках – документів) Оператору і
банку-партнеру, відповідно до Умов і правил кожного з сервісів.

Послуги та використання обох Сайтів доступні Клієнтам - фізичним особам за умови, що вони
відповідають таким критеріям:

● вам виповнилося принаймні 18 років або ви досягли повноліття для укладення договору, який має
обов'язкову юридичну силу згідно з чинним законодавством (для фізичних осіб);

● ви є повністю дієздатними в достатньому обсязі, щоб укладати юридично обов'язковий договір і
використовувати Платформу, і вам не заборонено це робити та користуватися послугами Платформи
відповідно до положень чинного законодавства або будь-яких інших законів, які можуть
застосовуватися;

● ваш обліковий запис на Платформі раніше не призупинявся Оператором та Оператор раніше не
обмежував вас в користування послугами Платформи через порушення її правил (зокрема,
встановлених цими Загальними умовами);

● у вас немає вже зареєстрованого облікового запису на Платформі;

● ви не займаєтесь незаконною діяльністю, використовуючи Платформу;

● використання вами послуг Платформи не буде порушувати будь-які закони та нормативні акти, що
застосовуються до вас, включаючи, але не обмежуючись, вимоги застосовних нормативних актів,
пов'язаних з боротьбою з відмиванням грошей, з боротьбою з корупцією та фінансуванням
тероризму;

● ви проживаєте або зареєстровані в країнах і територіях, які ми підтримуємо, і не є громадянином
та/або резидентом будь-якої країни, де ми не надаємо послуги. До такого списку входять країни, на
які поширюються санкції (обмежувальні заходи), запроваджені ЄС, Великою Британією, США (OFAC -
зокрема) та FATF, країни, де застосовне законодавство забороняє надання послуг Платформи
відповідно до цих Загальних умов або вимагає отримання додаткових місцевих дозволів, зокрема:
Афганістан, Албанія, Алжир, Ангола, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Болівія, Ботсвана, Бірма
(М’янма), Бурунді, Камбоджа, Центральноафриканська Республіка, Чад, Конго, Гвінея – Конакри,
Кот-д'Івуар, Крим (регіон України), Куба, Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР),
Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гана, Гвінея-Бісау, Гайана, Гаїті, Індонезія, Ірак, Іран,
Ямайка, Японія, Ємен, Йорданія, Катар, Кувейт, Лаосська НДР, Ліван, Лівія, Малі, Марокко,
Мавританія, Непал, Нікарагуа, Північна Македонія, Оман, Пакистан, Палестина, Панама, Російська
Федерація, Республіка Білорусь, Саудівська Аравія, Сомалі, Південна Македонія, Шрі-Ланка, Судан,
Сирія, Туніс, Уганда, Великобританія, США, Вануату, Венесуела, Зімбабве;

● Ми також не співпрацюємо з Клієнтами зі спірних територій, тимчасово окупованих територій,
територій невизнаних країн (територіальних утворень) тощо, оскільки вони не користуються
загальновизнаними офіційними документами, зокрема: так звані Донецька Народна Республіка



(ДНР)/Луганська Народна Республіка (ЛНР), де паспорти видані Російською Федерацією,
Нагірно-Карабахська Республіка, Придністровська Молдавська Республік, Республіка Абхазія,
Республіка Арцах, Республіка Китай (Тайвань), Республіка Косово, Республіка Сомаліленд,
Республіка Південна Осетія, Сахарська Арабська Демократична Республіка, Турецька Республіка
Північного Кіпру.

● Повний список країн, які не обслуговуються Платформою, може час від часу змінюватись
Оператором без попереднього повідомлення користувачів.

● Треті-особи, банки-партнери можуть вводити окремі критерії щодо надання власних послуг, відмінні
від вказаних вище.

Відповідальність Оператора

Оператор докладає всіх зусиль, щоб забезпечити безперервний і стабільний доступ до Сайтів та
сервісів Платформи, але не може гарантувати постійну доступність Застосунку та служб у Застосунку. В
першу чергу, це стосується випадків атак на інфраструктуру мережі, наприклад, за допомогою так званих
DDoS-атак, які можуть відбуватися з різним ступенем серйозності.

Оператор не несе жодної відповідальності за повний, точний або актуальний вміст, наданий у
Застосунку. Використання цього вмісту здійснюється на власний ризик Клієнта.

Оператор не несе відповідальності за збитки, завдані Клієнту в результаті використання наданих послуг
або вмісту, опублікованого у Застосунку.

Вищезазначена відмова від відповідальності не впливає на відповідальність Оператора за порушення
будь-яких зобов’язань, належне виконання яких є суттєвим для належного надання послуг Платформи і
на виконання яких Клієнт може обґрунтовано розраховувати.

Інтелектуальна власність

Управління Сайтами здійснює Оператор, який його контролює.

Усі матеріали Сайту, включаючи текст, графіку, інформацію, зображення, малюнки, торгові марки,
логотипи, відео, звуки, музику, програмне забезпечення та інші матеріали (разом "Контент"), а також
авторські права та інші права інтелектуальної власності на такий Контент належить Оператору або
включається в Сайт за згодою правовласника, наданою Оператору.

За умови дотримання вами цих Загальних умов, Оператор надає вам обмежену, тимчасову, особисту,
невиключну, ліцензію на доступ і використання Контенту, яка не підлягає передачі в субліцензію,
відкликанню у всьому світі, а також на завантаження та використання сервісів Платформи на пристрої,
якими ви законно володієте або контролюєте їх у спосіб, передбачений цими Загальними умовами.

За цією ліцензією ви не можете:

• продавати, здавати в оренду, орендувати, ліцензувати, субліцензувати чи іншим чином
розповсюджувати програмне забезпечення Платформи;

• повністю або частково копіювати, декомпілювати, розбирати, перекладати або перепроектувати
програмне забезпечення Платформи;

• писати або розробляти будь-яке похідне програмне забезпечення, робити спробу отримати
вихідний код, змінювати або створювати похідні роботи від програмного забезпечення Платформи та
його оновлень;



• надавати, розкривати, розголошувати або робити доступними або дозволяти використання
програмного забезпечення Платформи будь-якою третьою стороною без попередньої письмової згоди
Оператора;

• уникати, обходити, видаляти, деактивувати, погіршувати, дешифрувати або іншим чином
обходити будь-які технологічні заходи, вжиті Оператором або будь-яким з наших постачальників або
будь-якою іншою третьою стороною (включаючи іншого користувача) для захисту Платформи.

Вам заборонено використовувати Контент або будь-які його елементи будь-яким способом, не
передбаченим цими Умовами, без попереднього письмового дозволу Оператора або власників такого
контенту.

Будь-яка спроба зробити це вважається порушенням цих Загальних умов і прав Оператора. Якщо ви
порушите будь-яке з цих обмежень, ваше використання Платформи може бути призупинене та
припинено, а Оператор може звернутись з позовом до вас до компетентного суду і вимагати
відшкодування збитків.

Оператор може надавати оновлення, модифікації, оновлення або доповнення до програмного
забезпечення Платформи протягом терміну дії цієї ліцензії. Умови цієї ліцензії застосовуються до
будь-якої такої модифікації Платформи, якщо до неї не додається окрема ліцензія.

Розуміється та погоджується, що Оператор є власником або належним користувачем усіх прав, прав
власності та інтересів на оригінал та на будь-які копії програмного забезпечення Платформи та
пов’язану інформацію, покращення, покращення чи похідні до нього, а також володіє або на законних
підставах користується всією інтелектуальною власністю. Права на нього, повністю або частково,
належать і залишаються виключною власністю Оператора.

Якщо ви завантажуєте або копіюєте Контент, вам не передаються жодні права, назва чи інтереси щодо
будь-якого завантаженого чи скопійованого Контенту внаслідок такого завантаження чи копіювання. Вам
заборонено відтворювати, публікувати, передавати, поширювати, змінювати, створювати похідні роботи
або іншим чином використовувати Контент в комерційних або незаконних цілях без нашого
попереднього письмового дозволу. Ви погоджуєтеся не змінювати та не видаляти будь-які повідомлення
про право власності на матеріали, завантажені чи надруковані з Платформи.

Вам також повідомляється, що ми сповнені рішучості забезпечити дотримання наших прав
інтелектуальної власності в повній мірі закону, в тому числі шляхом цивільного захисту та кримінального
переслідування.

Ваша ліцензія на використання Платформи автоматично анулюється, якщо ви порушите ці Загальні
умови. Ми залишаємо за собою всі права, не надані прямо в цих Загальних умовах.

Розірвання договору

Права Клієнта на розірвання

Клієнт може припинити свої відносини з Платформою та Оператором в будь-який час шляхом
розірвання договору, попередивши про це Оператора не менше ніж за 10 днів, при цьому Клієнт не
повинен мати невиконаних зобов'язань перед Платформою, Оператором, банком-партнером та/або
третіми особами.

Встановлені чинним законодавством права Клієнта на припинення дії Загальних умов, зберігають силу у
разі протиріччя між цими Загальними умовами та вимогами чинного законодавства.



Права Оператора на розірвання

Оператор може припинити свої відносини з Клієнтом у будь-який час шляхом розірвання договору,
попередивши про це Клієнта не менше ніж за 10 днів.

Оператор може припинити свої ділові відносини з Клієнтом без дотримання терміну повідомлення,
визначеного вище, якщо існує істотна причина, за якою Оператор обґрунтовано очікує, що продовження
ділових відносин з Клієнтом буде припинено. Такою істотною причиною вважаються: неодноразове
порушення цих Умов, грубе одноразове порушення Умов, наприклад, обман або спроба шахрайства
щодо Оператора і Платформи з боку Клієнта, навмисне надання неправдивої інформації також є
істотною причиною для цілей розірвання Оператором договору з Клієнтом, укладеного за цими Умовами.
Іншою важливою причиною розірвання є випадки, коли Клієнт відкликає свою згоду на збір та
використання даних Оператором, оскільки Оператор більше не зможе надавати послуги, які він
пропонує, без збереження та використання даних Клієнта.

Повідомлення про припинення буде надіслано електронною поштою на адресу, надану Клієнтом при
реєстрації свого облікового запису на Платформі.

Оператор залишає за собою право повідомляти банк-партнер / треті особи про розірвання договору з
Клієнтом та причини такого розірвання.

Зміни в сервісах Платформи

Оператор, банк-партнер залишає за собою право змінювати або скасовувати послуги, які пропонує
Платформа, або доповнювати їх додатковими послугами. При зміні або скасуванні пропонованих послуг,
Оператор враховуватиме законні інтереси Клієнта та направить Клієнту повідомлення про такі зміни в
Застосунку. Якщо Клієнт продовжує користуватись послугами після направлення такого повідомлення,
вважається, що він погоджується із такими змінами.

Застосовне законодавство

Договірні відносини між Клієнтом і Оператором регулюються законодавством Литовської Республіки.

Договірні відносини між Клієнтом та банком-партнером регулюються законодавством, визначеним
умовами кожного відповідного емітента платіжної картки (банку-партнера).

Договірні відносини між Клієнтом та будь-якими сторонніми постачальниками послуг (третіми особами)
регулюються законодавством, визначеним умовами кожного із таких сторонніх постачальників послуг.

Подільність Умов

Якщо деякі положення договору між Оператором і Клієнтом стануть юридично недійсними, інші
положення зберігають чинність. Недійсні частини Умов мають бути замінені відповідними законодавчими
положеннями, якщо вони існують.

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності Платформи доступна за адресою: https://weld.money/privacy. У випадку
використання сервісів Платформи, доступних на сайті https://unchain.fund діють додаткові умови щодо
Політики конфіденційності.

https://weld.money/privacy
https://unchain.fund


ПРАВИЛА ТА УМОВИ

UNCHAIN.FUND

Дата останнього оновлення: 03.05.2022

Будь ласка, перед використанням нашого веб-сайту https://unchain.fund (надалі – "Сайт") і чат-бота на
Сайті (надалі – "Чат-бот") уважно прочитайте ці Правила та умови (надалі - "Умови"), які деталізують
Загальні правила та умови користування сервісами платформи Weld (надалі - "Загальні умови") і
становлять їх невід'ємну частину.

Загальні правила доступні за посиланням: https://weld.money/docs/terms&conditions.pdf.

У разі протиріч між положеннями Загальних умов та цих Умов, при користуванні сервісами, доступними
на Сайті https://unchain.fund - перевагу матимуть ці Умови.

Терміни в цих Умовах мають те ж значення, що й в Загальних умовах, якщо тільки інше прямо не
визначено в тексті цих Умов.

Ці Умови містять інформацію про Оператора та Благодійний Фонд (як ці терміни визначено нижче) та
про порядок надання Фондом фінансової та іншої благодійної допомоги громадянам України, які
постраждали внаслідок війни (надалі разом – "Unchain").

Ці Умови містять важливу інформацію про ваші законні права та обов’язки, пов'язані з використанням
Сайту. Якщо ви не згодні з цими Умовами, не продовжуйте використовувати Unchain.

Оператором Сайту є UAB "Weld Exchange" (надалі – "Оператор" або "ми") який забезпечує роботу
Сайту та пов'язаних з ним сервісів за дорученням Благодійної організації "Благодійний Фонд "Анчейн
Україна" (надалі – "Благодійний Фонд").

У нашому Повідомленні про конфіденційність описано, яким чином ми збираємо та використовуємо
персональні дані, пов’язані з вашим доступом до Сайту та його використанням.

Якщо у вас є запитання чи коментарі щодо цих Умов, зв’яжіться з нами.

Повнота угоди

Ці Умови та інші правила роботи, опубліковані на Сайті, включаючи Повідомлення про конфіденційність,
являють собою повну юридичну угоду та взаєморозуміння між Оператором і нашими користувачами
(надалі - "ви" або "Користувач"), що регулюють ваш доступ до Сайту та його використання.

Використовуючи Unchain, ви заявляєте та гарантуєте, що:

● ви прочитали Умови, зрозуміли їх, маєте правоздатність і з цим погоджуєтеся бути юридично
зобов’язаними і повністю дотримуватися цих Умов;

● ви маєте повну дієздатність, що означає, що ви досягли повноліття і не маєте жодних обмежень
(якщо це не так, використовуйте Сайт виключно за участю батьків або опікунів);

● відповідно до вашої місцевої юрисдикції ви маєте право укласти цю угоду і не маєте обмежень щодо
використання Сайту;

● ви маєте відповідні повноваження діяти від імені юридичної особи, НУО чи інших організацій, якщо
це можливо;

● ви дотримуєтесь цих Умов і всіх застосовних законів і нормативних актів.

https://weld.money/docs/terms&conditions.pdf


Благодійна діяльність Unchain

Сервіс Unchain призначений для збору благодійних пожертв для жертв війни Росії проти України. Єдиний
напрямок нашої діяльності – гуманітарна допомога мирним жителям України, які постраждали від
бойових дій. Unchain не фінансує закупівлю військової техніки та зброї.

За допомогою Unchain ви можете:

● пожертвувати кошти;

● звернутися за допомогою.

Як пожертвувати

Ми приймаємо пожертвування в криптовалюті. Знайдіть на Веб-сайті адреси наших віртуальних гаманців
і використовуйте сторонні сервіси або сервіси Оператора для надсилання криптовалют.

Зверніть увагу, що Unchain не надає благодійникам будь-які товари чи послуги на благодійні пожертви.

Звернутися за допомогою

Наша благодійна діяльність включає такі напрямки:

● ми перераховуємо кошти бенефіціарам, які витрачають їх самостійно на придбання товарів та
послуг;

● ми оплачуємо рахунки бенефіціарів за придбання товарів та послуг.

Ми приймаємо заявки на допомогу через чат-бот від наступних отримувачів благодійної допомоги:

● осіб, які звернулися особисто (адресна допомога матерям з неповнолітньою дитиною/дітей) –
детально умови допомоги доступні за посиланням @Unchain_Help_Card_bot;

● волонтерів, які надають гуманітарну допомогу людям @Unchain_Ukraine_Bot;

● організацій (юридичних осіб, лікарень тощо), які надають допомогу людям.

Ми ретельно розглядаємо заявки та їх авторів, щоб запобігти шахрайству та нецільовому використанню
коштів. Звертаючись за допомогою, ви повинні чітко описати потреби, на які вам потрібні гроші,
можливість скласти звіт, вказати паспортні дані та надати фотографію з документом, що посвідчує вашу
особу. Крім того, ми можемо вимагати від вас зробити відео-дзвінок, щоб підтвердити вашу особу, якщо
це необхідно.

Ми можемо, на свій розсуд, встановити обмеження на транші готівки для ваших заяв. Якщо ви пройшли
перевірку і надали повний звіт про використання отриманих коштів, ми можемо збільшити розмір
допомоги для вашої наступної заяви. Кількість заявок від однієї особи необмежена.

Матері з неповнолітніми дітьми

Матері, які мають неповнолітніх дітей, повинні, серед іншого, надати фотографію свідоцтва про
народження дитини. Після підтвердження заявки ми надсилаємо інформацію в наш банк-партнер для
відкриття рахунку для заявника, на який ми перерахуємо необхідну суму.

Щоб отримувати та використовувати кошти через рахунок у банку-партнері, ви повинні дотримуватися
його правил та політики та пройти ідентифікацію і верифікацію відповідно до процедури банку і вимог
чинного законодавства.

https://t.me/Unchain_Help_Card_bot?start=ZGw6ODg0NTM
https://t.me/Unchain_Ukraine_Bot


Допомога грошима

Якщо вам потрібна благодійна допомога у грошовій формі, крім іншої інформації, ви повинні гарантувати
можливість надати звіт про придбані товари чи послуги.

Допомога шляхом оплати рахунків

Ми можемо надавати благодійну допомогу шляхом оплати ваших рахунків. Крім іншої інформації, ви
повинні надати рахунки-фактури для оплати з детальним переліком товарів і послуг.

Випадки, в яких можлива відмова у наданні допомоги

У наступних випадках ми можемо відмовити у задоволенні вашої заявки або у наданні наступного
траншу допомоги:

- невідповідність Користувача критеріям, за якими можливо стати отримувачам допомоги;

- наявність у Благодійного фонду або у Оператора обґрунтованих підозр в добросовісності
Користувача;

- неможливість проходження Користувачем процедури верифікації та ідентифікації з боку
банку-партнеру;

- порушення Користувачем цих Умов або Загальних умов.

Звітність

Зібрані кошти мають бути спрямовані на допомогу тим, хто їх потребує. Тому ми надаємо кошти тим, хто
може надати докази їх належного використання, а також публікуємо звіти про нашу діяльність.

Після схвалення заявки та надання коштів необхідно надіслати фото- та відеопідтвердження (звіт) про
використання коштів через чат-бот. У цей звіт необхідно додати квитанції про покупку товару, фотографії
цих товарів, а також осіб, яким товар передається, з позначкою "Unchain".

Зібрані звіти ми публікуємо на Веб-сайті та в чат-боті.

Багато людей забезпечують безперервну роботу Unchain, щоб забезпечити найбільш ефективне
використання благодійних пожертв. Частину бюджету ми використовуємо на оплату адміністративних
потреб фонду та винагороду нашим спеціалістам.

Інтелектуальна власність

На ці умови поширюють положення відповідної статті "Інтелектуальна власність" Загальних умов.

Запевнення та гарантії

Сервіс Unchain надається "як є".

Оператор гарантує, що Unchain буде працювати в значній мірі відповідно до його документації протягом
періоду дії вашої ліцензії. Оператор відмовляється від будь-яких інших гарантій щодо Unchain, його
функцій та вмісту в повній мірі, дозволеній законом, включаючи без обмежень гарантії щодо якості
сервісу, придатності для певної мети та дотримання прав інтелектуальної власності третіх осіб або інших
права.

Ми робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку ваших даних і підтримувати функціональність
Unchain. Однак Unchain може бути недоступним через різні фактори, які не залежать від нашого
контролю, включаючи надзвичайні ситуації, збої сторонніх служб, хакерські атаки, проблеми або



обмеження передачі, обладнання або мережі, перешкоди, силу сигналу, а також може бути перервано,
відмовлено, обмежено, або згорнуто.

Ми не даємо жодних обіцянок будь-якого роду, включаючи точність, корисність, надійність та правильну
роботу Unchain та контенту.

Оператор не гарантує, що Unchain буде безперервним або безпечним, що будь-які дефекти будуть
виправлені, або що Unchain не містить вірусів або будь-чого шкідливого.

Майте на увазі, що ми перераховуємо ваші пожертви залежно від потреб багатьох людей. Неможливо
відстежити використання пожертвувань кожного користувача.

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб перевірити надійність тих, хто отримує фінансову допомогу, щоб
запобігти шахрайству. Ми перераховуємо кошти тим, хто просить допомоги, і не можемо гарантувати
використання коштів і порядність таких людей.

Ми залишаємо за собою право звернутися до правоохоронних органів, якщо ми підозрюємо, що
користувачі вчинили протиправні дії за допомогою Unchain.

Обмеження відповідальності

Оператор не несе відповідальності, якщо будь-яка інформація, матеріали чи контент, доступні через
Unchain, є неточними або неповними.

Ні в якому разі Оператор, його дочірні компанії, директори, партнери, співробітники, підрядники або
агенти не несуть відповідальності за непрямі, випадкові, спеціальні, штрафні чи непрямі збитки,
пов’язані з будь-яким використанням або неможливістю використання Unchain, включаючи, без
обмежень, будь-які збитки, спричинені в результаті використання інформації, наданої через Unchain, або
через помилки, упущення, перерви, дефекти, віруси, навіть якщо ми були повідомлені про можливість
таких збитків.

Unchain — це платформа, яка допомагає переказувати кошти від тих, хто може допомогти, тим, хто
потребує допомоги. Ми не несемо відповідальності за використання коштів бенефіціарами і не будемо
компенсувати збитки, завдані нецільовим використанням коштів.

Попередні обмеження відповідальності не застосовуються в межах, заборонених законом.

Якщо будь-яка частина гарантійних застережень або обмежень відповідальності буде визнана
недійсною або невиконаною з будь-якої причини, або якщо ми визнаємо, що ми несемо відповідальність
перед вами будь-яким чином, тоді наша сукупна відповідальність за всі претензії за таких обставин щодо
зобов’язань не буде перевищувати загальну суму платежів, здійснених Вами Оператору протягом року,
що передує претензії.

Звільнення від відповідальності

Ви погоджуєтеся захищати, відшкодовувати та захищати Оператора, наші дочірні компанії, директорів,
партнерів, співробітників, підрядників та агентів від усіх претензій, відповідальності, збитків, збитків та
витрат, включаючи розумні юридичні та бухгалтерські витрати, що виникають через:

• будь-яке порушення вами будь-якої з цих Умов;

• використання/зловживання вами сервісом Unchain;

• порушення вами чинного законодавства, інтелектуальної власності чи інших прав третьої
сторони, будь-якої угоди чи умов з третьою стороною, на яку ви підпорядковуєтесь.



Ми залишаємо за собою право займатися нашим юридичним захистом; однак, ми вважаємо за потрібне,
включаючи випадки, коли ви відшкодовуєте нам збитки. Тому ви погоджуєтеся з нами співпрацювати,
тому ми виконуємо нашу стратегію.

Застосовне право та юрисдикція

Якщо інше не зазначено в цих Умовах або будь-якій політиці, ці Умови регулюються та тлумачаться
відповідно до законодавства Литовської республіки.

Якщо будь-який матеріал у Unchain або використання вами Unchain суперечить законам місця, де ви
перебуваєте, коли ви отримуєте до нього доступ, Unchain не призначений для вас, і ми просимо вас не
використовувати його. Ви несете відповідальність за інформування про закони своєї юрисдикції та за їх
дотримання.

За винятком випадків, коли це заборонено чинним законодавством і без обмеження будь-якими
законодавчими правами споживачів, ви погоджуєтеся з тим, що будь-які суперечки, конфлікти, претензії
або суперечки, які прямо чи опосередковано виникають у зв’язку з Unchain або цими Умовами, у тому
числі, без обмежень , питання, що стосуються його чинності, його конструкції або його примусового
виконання, будуть вирішені шляхом дружніх переговорів безпосередньо з нашою командою,
дотримуючись принципів добросовісності та співпраці.

У випадку, якщо переговори можуть не досягти згоди, то спір вирішується відповідним компетентним
судом Литовської Республіки.

Усі претензії мають бути пред’явлені протягом одного (1) року після виникнення претензії, за винятком
випадків, коли відповідно до чинного законодавства вимагається більш тривалий період.

Електронні комунікації

Використовуючи Unchain та надаючи нам свою контактну інформацію, ви розумієте та погоджуєтеся з
тим, що ми можемо надсилати вам електронні повідомлення щодо, без обмежень:

• використання вами Unchain;

• оновлення Unchain та цих Умов;

• відгук про подану заявку.

Ви можете прочитати більше про методи обробки персональних даних у нашому Повідомленні про
конфіденційність.

Розірвання

Розірвання з ініціативи Оператора

У будь-який час ми залишаємо за собою право на власний розсуд з попереднім повідомленням змінити,
призупинити або припинити Unchain, Вміст, функцію або пропозиції через Unchain. Ви погоджуєтеся з
тим, що ми не несемо відповідальності перед вами або будь-якою третьою стороною, якщо трапиться
будь-яка попередня ситуація щодо Unchain.

Оператор залишає за собою право вживати будь-які законні дії, які він вважатиме доцільними у відповідь
на фактичні або підозрювані порушення цих Умов, включаючи, без обмежень, призупинення або
припинення дії вашої ліцензії та доступу до Unchain.



Ми можемо співпрацювати з юридичними органами та/або третіми сторонами для розслідування
будь-якого підозрюваного чи імовірного злочину чи цивільного правопорушення.

Розірвання за вашою ініціативою

Ви можете розірвати цю угоду з Оператором у будь-який час, більше не відкриваючи Unchain або
скасувавши заявку до отримання коштів. Після відкриття банківського рахунку для отримання прямої
допомоги відносини з використанням рахунку та коштів регулюються контрактом з банком.

Інші умови

Ми можемо передати свої права та обов’язки за цими Умовами третій стороні, але це не вплине на ваші
права чи наші зобов’язання.

У будь-який час на власний розсуд ми залишаємо за собою право змінювати ці Умови. Якщо суттєві
зміни вплинуть на ваше використання Unchain, ми повідомимо вас електронною поштою до дати
внесення змін. Якщо ви продовжуєте використовувати Unchain, ви погоджуєтеся з оновленою версією
цих Умов.

Якщо будь-яке положення цих Умов буде визнано незаконним, недійсним або невиконаним, інші
положення цих Умов залишаться повністю дійсними та підлягають виконанню.

Друкована версія цих Умов є прийнятною в судовому або адміністративному судочинстві на основі або
пов’язаного з використанням Unchain в тому ж обсязі та за тих самих умов, що й інші ділові документи та
записи, спочатку створені та зберігаються у друкованому вигляді.

Питання і контактна інформація

Якщо у вас є запитання чи коментарі щодо цих Умов або Unchain, зв’яжіться з нами за адресою:
https://wiki.unchain.fund/.

ПРАВИЛА ТА УМОВИ

WELD.MONEY

Дата останнього оновлення: 15.06.2022

Будь ласка, перед використанням нашого веб-сайту https://weld.money (надалі – "Сайт") і сервісів,
доступних на Сайті, уважно прочитайте ці Правила та умови (надалі - "Умови"), які деталізують Загальні
правила та умови користування сервісами платформи Weld (надалі - "Загальні умови") і становлять їх
невід'ємну частину.

Загальні правила доступні за посиланням: https://weld.money/docs/terms&conditions.pdf.

У разі протиріч між положеннями Загальних умов та цих Умов, при користуванні сервісами, доступними
на Сайті https://weld.money - перевагу матимуть ці Умови.

Терміни в цих Умовах мають те ж значення, що й в Загальних умовах, якщо тільки інше прямо не
визначено в самому тексті цих Умов.

Сайт представляє собою елемент Платформи на якому Клієнт реєструється в особистому кабінеті,
мобільну версію Сайту, може включати в себе мобільні додатки Weld.Money для мобільних операційних
систем iOS та Android (далі разом – "Застосунок"), а також інші продукти та послуги, що надаються
Платформою, Оператором та іншими постачальниками послуг на Сайті.

https://wiki.unchain.fund/
https://weld.money
https://weld.money/docs/terms&conditions.pdf
https://weld.money


Певні послуги на Платформі, у Застосунку та Сайтах надаються Оператором та/або юридичними
особами, пов'язаними з Оператором (далі спільно – "Weld"), а інша частина послуг, доступних на
Платформі - відповідними незалежними постачальниками послуг (третіми особами), що діють на підставі
своїх власних умов, політик і правил та/або публічних оферт, доступних Клієнту за відповідними
посиланнями у Застосунку.

Сторонами цих Умов є Клієнт та Оператор.

Платформа дозволяє Клієнтам створити обліковий запис у Застосунку та, після успішного проходження
процедури реєстрації, ідентифікації та верифікації, отримати віртуальну платіжну картку, випущену
відповідним банком-партнером або установою-партнером з випуску електронних грошей.

Реєструючи свій аккаунт в Застосунку, Клієнт приймає ці Умови, уповноважує Оператора здійснювати
операції, доступні в Застосунку, зокрема: виступити поручителем за зобов'язанням Клієнта перед
відповідним банком-партнером щодо погашення заборгованості, яка виникає за рахунком Клієнта,
відкритим в такому банку-партнері, за операціями, що були здійснені Клієнтом з використанням
платіжної картки, емітованої банком-партнером, та погасити в подальшому заборгованість Клієнта перед
відповідним банком-партнером; здійснити продаж криптовалютних активів, обмін грошових коштів з
доларів США/Євро на гривню та подальший переказ отриманих грошових коштів на рахунок Клієнта в
банку-партнеру, який емітував Клієнту платіжну картку.

При цьому, Клієнт розуміє та погоджується, що погашення заборгованості перед банком-партнером має
наслідком виникнення зобов'язань перед Оператором. Клієнт надає беззаперечну згоду провести
виконання таких зобов'язань Оператором самостійно шляхом списання необхідної кількості
криптовалютних активів з криптовалютного гаманця.

Клієнт підтверджує та погоджується з тим, що продаж криптовалютних активів та обмін отриманих
грошових коштів буде проводитись Оператором в інтересах Клієнта на умовах, що визначатимуться
Оператором самостійно, з урахуванням умов встановлених біржами, банками-партнерами,
обслуговуючими банками, банками-кореспондентами), при цьому Оператор докладатиме зусиль для
проведення операцій на умовах найбільш вигідних для Клієнта.

Крім того, Клієнт підтверджує своє розуміння того, що приймаючи ці Умови, він погоджується в порядку,
передбаченому статтею 634 Цивільного Кодексу України, з тим, що Оператор може виконати погашення
заборгованості Клієнта перед банком-партнером не пізніше однієї доби після здійснення Клієнтом
операції або декількох операцій з використанням картки, емітованої банком-партнером, в межах
відповідного ліміту.

Надалі Клієнту необхідно прив’язати свій криптовалютний гаманець за допомогою ключів API та
секретного ключа до облікового запису в Застосунку та розпочати здійснювати платежі з використанням
своєї платіжної картки, а Оператор здійснить списання з крипто-гаманця Клієнта еквівалентної суми у
криптовалюті, що відповідає сумі, на яку Клієнт розрахувався за допомогою своєї платіжної картки. Для
розрахунку гривневого еквіваленту сум у доларах США, отриманих від продажу криптовалюти Клієнта,
використовується курс продажу валюти (USD/UAH), згідно з реквізитами, наведеними в розділі "Курс",
доступним за посиланням: https://privatbank.ua/rates-archive станом на дату проведення операції Клієнта,
або курс продажу валюти (USD/UAH) відповідного банку - партнеру, у разі якщо Клієнту емітовано
відповідну платіжну картку такого банку-партнера.

Крім того, Клієнт може обрати в Застосунку альтернативні способи щодо погашення заборгованості, що
виникла за рахунком, відкритим Клієнту у відповідному банку-партнері, який емітував Клієнту платіжну
картку.При обранні альтернативного способу погашення заборгованості кошти надаються фінансовою
установою, яку обрав Клієнт у Застосунку, з якою Оператор встановив партнерські відносини (надалі -
“Кредитний партнер”), та зараховуються на рахунок Клієнта, відкритий у банку-партнері Оператора,
відповідно до правил Кредитного партнера. В такому випадку, Клієнт розуміє, погоджується та надає

https://privatbank.ua/rates-archive


свій дозвіл на те, що (1) Кредитний партнер відкриває Клієнту кредитну лінію та перераховує необхідну
суму в національній валюті України (гривні) для погашення кредитної заборгованості Клієнта, яка
виникла в результаті операції списання з платіжної картки Клієнта, на рахунок Клієнта, відкритий
відповідним банком-партнером; та (2) Оператор забезпечує в подальшому погашення заборгованості
Клієнта перед Кредитним партнером за рахунок криптовалютних активів.

У випадку обрання альтернативного способу щодо погашення кредитної заборгованості Клієнта перед
банком - партнером, зазначеного в попередньому абзаці Умов, Оператор не виступає поручителем
перед банком-партнером за зобов’язаннями Клієнта, відповідно, не застосовуються окремі положення
цих Умов, а обмінний курс обраховується на підставі середньозваженої пропозиції щодо купівлі та
продажу валют партнерів Оператора станом на дату проведення операції Клієнта. Як правило,
Оператор визначає обмінний курс доступний для операцій із альтернативним способом погашення
заборгованості двічі на день, але у випадку значних коливань курсів валют такий обмінний курс може
змінюватись частіше. З поточним курсом валют, застосовним до альтернативного способу щодо
погашення кредитної заборгованості Клієнта перед банком - партнером можливо ознайомитись за
посиланням: https://weld.money/exchange-rate .

Список банків-партнерів, які є емітентами платіжних карток, доступний у Застосунку та може час від часу
змінюватися. Певні обмеження, а також вимоги до авторизації Клієнта можуть відрізнятися залежно від
юрисдикції емітента та держави проживання Клієнта.

Перелік криптовалютних гаманців, криптобірж та криптовалют, доступних для використання Клієнтом на
Платформі, доступний у Застосунку і може час від часу змінюватися.

Оплата послуг Платформи

Комісії, збори та поточні ціни за послуги Оператора на Сайті, відображаються в розділі "Тарифи",
доступному за посиланнями у особистому кабінеті на Сайті. Базовий тариф за послуги Платформи, як
правило, становить 3% від суми транзакції Клієнта, проте Оператор залишає за собою право за собою
змінювати ці умови, попередивши про такі зміни Клієнта.

-

Обмеження сум та об'єму транзакцій

З міркувань безпеки суми місячних та річних обсягів операцій Клієнта обмежені.

Поточні ліміти для транзакцій:

● 1 000 USDT (або еквівалент цієї суми в будь якій іншій валюті) протягом однієї доби;

● 40 000 грн. (або еквівалент цієї суми в будь якій іншій валюті) на місяць; та

● 400 000 грн. (або еквівалент цієї суми в будь якій іншій валюті) на рік.

Зазначені вище ліміти можуть бути розширені, за умови проходження Клієнтом розширеної процедури
ідентифікації та верифікації, відповідно до вимог чинного законодавства України.

У зв’язку з обмеженням мінімальних сум виведення грошових коштів, встановлених правилами
відповідних криптобірж, транзакції Клієнта на Платформі також мають мінімальний ліміт, який становить
10 USDT (в залежності від біржи) (надалі – "Мінімальний ліміт"). У випадку, якщо Клієнт ініціює
транзакцію на суму, яка нижча за Мінімальний ліміт, залишок між сумою криптовалюти та Мінімальним
лімітом буде виведений на криптогаманець "Weld" (надалі - “Tail Wallet") і залишиться доступним Клієнту
для подальших транзакцій. У випадку, якщо Клієнт вже має певну суму на Tail Wallet і ініціює будь-яку
нову транзакцію, криптовалюта буде вилучена з Tail Wallet в першу чергу, а різниця між транзакцією -
виведена з основного гаманця Клієнта.

https://weld.money/exchange-rate


Детальний порядок використання Tail Wallet доступний у особистому кабінеті Weld Money..

Інтелектуальна власність

На ці Умови поширюють положення відповідної статті "Інтелектуальна власність" Загальних умов.

Розірвання договору

На ці Умови поширюють положення відповідної статті "Розірвання договору" Загальних умов.

Зміни в сервісах Платформи

На ці Умови поширюють положення відповідної статті "Зміни в сервісах Платформи" Загальних умов.

Застосовне законодавство

На ці Умови поширюють положення відповідної статті "Застосовне законодавство" Загальних умов.

Подільність Умов

На ці Умови поширюють положення відповідної статті "Подільність Умов" Загальних умов.

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності Платформи як частина Загальних умов доступна за адресою:
https://weld.money/privacy.

https://weld.money/privacy

