
 

ПОЛОЖЕННЯ 
Партнерської Програми BitFaktura, 

які визначають загальні умови, принципи та спосіб її 
функціонування 

 

§1 ВИЗНАЧЕННЯ: 

Терміни, які використовуються в цих Положеннях, мають таке значення: 

1. Положення - ці положення Партнерської Програми BitFaktura 
доступні за посиланням 
https://bitfaktura.com.ua/partnerska-prohrama  

2. Організатор - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Fakturownia" зі своєю штаб-квартирою у Варшаві, вул. 
Смуліковського 6/8, 00-389 Варшава, внесене до Реєстру 
підприємців Національного судового реєстру, що ведеться 
Окружним судом для столиці Варшави у Варшаві, XIII Комерційне 
Відділення Національного судового реєстру (KRS) під номером 
0000572426, REGON: 362333847, PL5213704420, зі статутним 
капіталом 10 000 PLN, є власником сервісу, доступного за 
адресою www.fakturownia.pl. 

3. BitFaktura - програмне забезпечення типу SaaS, яке 
використовується для виставлення електронних рахунків-фактур 
та управління складом, доступ до яких можна отримати через сайт 
www.bitfaktura.com.ua. 

4. Продукти - основні плани BitFaktura, включені до тарифів 
Організатора за адресою http://bitfaktura.com.ua/taryfy , що 
охоплюються Партнерською Програмою. 

5. Партнер - фізична особа старше 18 років та з повною 
правоздатностю, фізична особа, що здійснює підприємницьку 
діяльність, юридична особа або організаційний підрозділ без 
правосуб'єктності, який приєднався до Програми Партнерства на 
принципах, викладених у цих Положеннях. 
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6. Партнерська Програма - співпраця між Організатором та 
Партнером, що полягає у пошуку та отриманні Нових Клієнтів за 
певну плату Партнером. 

7. Новий Клієнт - Користувач, який раніше не використовував сервіс 
BitFaktura, незалежний від Партнера, який створив акаунт у 
системі BitFaktura, використовуючи Посилання або Партнерський 
Код, та здійснив оплату за один із Продуктів. 

8. Користувач - фізична особа з повною правоздатністю, юридична 
особа або організаційний підрозділ без правосуб'єктності, якому 
закон надає правоздатність, яка використовує один із Продуктів. 

9. Партнерське посилання - це унікальне посилання, яке 
Організатор присвоює Партнеру з метою надання можливості 
Партнеру визначення пошуку Нового Клієнта. Партнерське 
посилання можна буде скопіювати або надіслати з відповідної 
підсторінки на Панелі Управління Акаунта. 

10. Мінімальна Сума - сума, яка дозволяє на виконання Партнером 
розрахунку, тобто виплати винагороди, належної Партнеру. 

11. Акаунт - призначена даному Партнеру частина сервісу 
BitFaktura, за допомогою якого Партнер може виконувати певні дії 
у рамках BitFaktura (включаючи завантаження або копіювання 
Партнерського Посилання). 

12. Пробний Період - тридцятиденний - відлічується від дати 
реєстрації та створення акаунта на сервісі BitFaktura - 
неоплачуваний період для ознайомлення Нового Клієнта з 
функціоналом BitFaktura, відповідно до умов використання сервісу 
BitFaktura, доступних за посиланням 
https://bitfaktura.com.ua/regulamin . 

13. Панель Управління - веб-сайт, до якого Партнер має доступ 
після входу в свій Акаунт у системі BitFaktura, на якому доступна 
кількість акаунтів, створених Новим Клієнтом за допомогою 
Партнерського Посилання або Партнерського Коду, та кількість 
сплачених акаунтів. 

14. Партнерський Код - ідентифікатор Партнера, що складається з 
рядка символів, доступний на Панелі Управління Акаунта 
Партнера, що є частиною Партнерського Посилання, який 
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використовується під час реєстрації в системі BitFaktura Новим 
Клієнтом. 

 

§2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Участь у Партнерській Програмі є добровільною та відбувається 
на принципах, викладених у цих Положеннях. 

2. Мета Партнерської Програми - збільшити кількість Користувачів 
Продуктів шляхом оплачуваного пошуку Партнером Нових 
Клієнтів. 

3. Приєднання до Партнерської Програми вимагає виконання 
Активації через Акаунт, як описано в §3 п. 1. 

 

§3. ПОЧАТОК ТА ПРАВИЛА СПІВРОБІТНИЦТВА 

1. Момент приєднання до Партнерської Програми - це створення 
Акаунта Партнером у системі BitFaktura та перше використання 
Партнерського Посилання Новим Клієнтом. 

2. Участь у Партнерській Програмі рівнозначна прийняттю цих 
Положень. 

3. Організатор залишає за собою право на негативну перевірку 
Партнера протягом 48 годин з моменту приєднання Партнера до 
Партнерської Програми з будь-якої причини. Інформування 
Партнера про негативну перевірку рівнозначне відмові 
Організатора від співпраці з Партнером негайно. 

4. Після активації Партнерської Програми створюється Партнерське 
Посилання та Код Партнера, що дозволяє Партнерові отримати 
винагороду, описану в §4, яка доступна в Панелі Управління в 
Акаунті Партнера. 

5. Партнеру надається Панель Управління, доступна після входу в 
Акаунт. У рамках Панелі Управління Партнер має доступ до 
Партнерського посилання та Партнерського Коду, а також 
інформацію про кількість акаунтів, створених за допомогою 
Партнерського Посилання або Партнерського Коду, та кількість 
акаунтів, сплачених на даний момент. 

6. Партнер не може бути Новим Клієнтом одночасно. 
 



 

 

§4 ВИНАГОРОДА 

1. 1.Партнеру платиться винагорода лише за придбання Продукту, 
здійсненого Новим Клієнтом, який вказав під час реєстрації на 
сервісі BitFaktura Партнерське посилання Партнера або Код 
Партнера. 

2. 2.Сума коштів, зібраних Партнером, становить 30% (словами: 
тридцять відсотків) кожного платежу за вирахуванням ПДВ Новим 
Клієнтом протягом 24 місяців після закінчення Пробного Періоду. 

3. 3.Розмір винагороди, наданої Партнеру, буде розраховано 
наступним чином: 

a. Виплати винагороди суб’єктам господарювання (фізична особа, 
яка веде господарську діяльність, компанія, організаційний 
підрозділ без правосуб'єктності), які мають запис до реєстру 
підприємств, реєстрацій або реєстру Національного суду, буде 
здійснено на підставі правильно виданих податкових накладних, 
доставлених Організатору, шляхом перерахування на банківський 
рахунок, зазначений у податковій накладній. Термін оплати 
рахунку-фактури - 14 днів. Сума, належна Партнеру у вигляді 
зібраних коштів, буде виставлена рахунком Партнеру як чиста 
сума, лише якщо він є платником ПДВ. 

b. Виплати винагороди фізичним особам, які не здійснюють 
підприємницьку діяльність, здійснюватимуться на підставі 
правильно виданого рахунку, доставленого Організатору, 
перерахуванням на банківський рахунок, зазначений у рахунку. 
Термін оплати рахунку становить 14 днів. Сума, що належить 
Партнеру у вигляді зібраних коштів, розглядатиметься як сума 
доходу Партнера. 

4. Винагорода Партнеру може використовуватись Ним для оплати 
свого Акаунта в системі BitFaktura. У цьому випадку кошти, зібрані 
Партнером, будуть розраховані на основі компенсації взаємних 
зобов’язань, що випливають із рахунків-фактур, виставлених 
сторонами. 

 



 

5. Партнер, який є фізичною особою, яка не здійснює підприємницьку 
діяльність, перед виплатою винагороди або внесенням компенсації 
за взаємними зобов'язаннями, зобов'язується надати Організатору 
необхідну інформацію, тобто ПІБ, повну адресу проживання (вулиця, 
поштовий індекс, місто, номер будинку, номер квартири, район та 
область), належність до податкової служби, номер ІПН, дата 
народження та номер банківського рахунку у форматі IBAN (26 
цифр), згода на обробку персональних даних, згода на компенсацію 
взаємних зобов’язань. 

6. Винагорода виплачується Партнеру, коли вона досягне Мінімальної 
Суми 100 злотих. Виплачена винагорода зменшує сальдо Акаунта 
Партнера. 

7. Партнер зобов’язаний здійснювати самостійно відповідні розрахунки 
та за власний рахунок щодо податкових зобов’язань, пов'язаних із 
отриманням доходів на основі цієї Партнерської Програми. 
Організатор не несе відповідальності за будь-яке невиконання або 
неналежне виконання Партнером своїх зобов'язань відповідно до 
положень податкового законодавства. 

8. Баланс Акаунта Партнера, що містить суму накопичених коштів, 
розміщений у відповідній підсторінці на Панелі Управління Акаунта. 

9. У випадку, якщо Партнеру нараховано неправильну суму внаслідок 
технічної помилки, Організатор залишає за собою право виправити 
сальдо Партнера, про що буде негайно повідомлено Партнеру 
електронною поштою. 

 

§5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

1. Партнер здійснює дії щодо пошуку Нових Клієнтів та просування 
системи BitFaktura самостійно та на власну відповідальність, і несе 
відповідальність за всі матеріали, що з’являються на його 
сторінках або в його рекламних матеріалах. Організатор не несе 
відповідальності за контент, який стосується його Продуктів, 
опублікованих за межами веб-сайту www.bitfaktura.com.ua . 

2. Партнер зобов’язаний регулярно оновлювати, згідно з чинними 
тарифами, розміщеними за адресою http://bitfaktura.com.ua/taryfy , 
ціни на Продукти, представлені у своїх рекламних матеріалах. 
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3. Партнер не буде рекламувати продукти на дискусійних групах, 
соціальних мережах, форумах та інших громадських місцях, якими 
він не є їх власником, способом, що не відповідає правилам такого 
місця або викликає розумну опозицію його учасників чи власників. 

 

§ 6. Методи просування сервісу BitFaktura.com.ua 

1. Партнер несе відповідальність за всі матеріали, що з’являються на 
його сторінках або в його рекламних матеріалах. BitFaktura.com.ua 
не несе відповідальності за контент щодо будь-яких аспектів своєї 
продукції, опублікований за межами сайту фірми. 

2. Якщо Партнер розмістить ціну Планів у своїх матеріалах, він 
зобов’язаний регулярно її оновлювати до поточного стану згідно з 
поточними тарифами, розміщеними за адресою 
http://bitfaktura.com.ua/taryfy. 

3. Партнер зобов’язаний знати нормативно-правові положення щодо 
реклами та надання електронних послуг. 

4. Партнер не може рекламувати BitFaktura.com.ua на сайтах, що 
порушують закон, на сайтах з порнографічними матеріалами, 
незаконним програмним забезпеченням, незаконною музикою чи 
іншим, зміст чи форма якого може завдати шкоди доброму імені 
компанії. 

5. Партнер зобов’язаний формувати всі повідомлення щодо 
пропозиції BitFaktura.com.ua, представлені в рамках Партнерської 
Програми Фіксований Дохід (зокрема, розсилки, контент на сайтах 
Партнера, що обслуговуються за Партнерською Програмою 
Фіксований Дохід, вміст листування електронною поштою, що 
надсилається як частина діяльності Партнера у рамках 
Партнерської Програми Фіксований Дохід) у спосіб, що не залишає 
сумнівів, що вміст цих повідомлень надходить від Партнера, а не 
безпосередньо від BitFaktura.com.ua. 

6. Партнер не буде рекламувати продукти в дискусійних групах, 
форумах та інших громадських місцях, яких він не є власник, у 
спосіб, що не відповідає правилам такого місця або викликає 
виправдану опозицію його учасників чи власників. 
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§ 7. Безпека даних Партнера та його Клієнтів 

1. Будь-які зміни персональних даних Партнера та його банківського 
рахунку вимагають виконання змін Партнером. 

2. Зміна даних не може призвести до плутанини або зміни Партнера. 
3. Поточні дані про Партнера та про стан його акаунта, що 

відображаються на сторінках Партнерської Програми Фіксований 
Дохід, повинні бути правдивими. BitFaktura.com.ua не повинна їх 
стверджувати. 

4. Технічний відділ BitFaktura.com.ua докладе всіх зусиль для 
забезпечення послідовності та змісту бази даних. 

5. Партнер погоджується на надсилання йому змін Положень та іншої 
корисної інформації, пов'язаної з Партнерською Програмою 
Фіксований Дохід. Зміна бажання отримувати такі повідомлення 
повідомлюється Партнером у письмовій формі. 

6. Публікація та розповсюдження інформації, що надсилається 
Партнеру та доступна на Панелі Партнерської Програми 
Фіксований Дохід, не дозволяється. 

 

§8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Організатор може негайно припинити співпрацю з Партнером у 
таких випадках: 

a. порушення Партнером Умов використання сервісу BitFaktura 
та Положень Партнерської Програми BitFaktura; 

b. започаткування конкурентної діяльності Партнером проти 
BitFaktura. 

2. Зміст цих Положень може змінюватися в будь-який час. Про 
будь-які зміни Партнер буде повідомлений електронною поштою 
та за допомогою інформації на сайті www.bitfaktura.com.ua . 

3. Зміни набувають чинності протягом 14 днів з дня, коли інформація 
про них дійшла до Партнера таким чином, щоб він міг її прочитати. 

4. У разі не приймання змін Положень, необхідно повідомити 
Організатора протягом 14 днів з дня їх отримання. 
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5. Якщо ситуація, зазначена у п. 4, не сталася, вважається, що 
Партнер повністю прийняв нові Положення. 

6. Будь-які суперечки, які можуть виникнути внаслідок співпраці, 
будуть мирно вирішені сторонами, а за відсутності мирного 
вирішення вони вирішуватимуться місцевим судом, який 
знаходиться за місцем штаб-квартири Організатора. 

7. У питаннях, які не охоплені Положеннями, застосовуються 
відповідні положення Цивільного Кодексу. 

8. Про будь-які коментарі до положень та скарги слід повідомляти на 
електронну адресу: info@bitfaktura.com.ua  
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