Договір – Оферта
Публічна оферта про надання добровільних пожертвувань
Ця Оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам –
відвідувачам сайту в мережі Інтернет: http://igclife.com/ (далі – Сайт), далі
іменовані «Пожертвувач», і є офіційною і публічною пропозицією РЕЛІГІЙНОЇ
ГРОМАДИ «ЦЕРКВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ЄВАНГЕЛІЯ», далі іменується «
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА», в особі пастора Шаповала Юрія Леонідовича, що діє на
підставі Статуту, в подальшому – «Сторони», укласти договір добровільних
пожертвувань (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче.
1. Загальні положення про публічну Оферту:
Оферта вступає в дію з моменту її розміщення на офіційному сайті РЕЛІГІЙНОЇ
ГРОМАДИ – (http://igclife.com/).
Текст даної Оферти може бути змінений РЕЛІГІЙНОЮ ГРОМАДОЮ без
попереднього повідомлення, зміни діють з моменту їх розміщення на офіційному
Сайті.
Оферта є безстроковою. РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА вправі відмінити Оферту в любий
час без пояснення причин.
Недійсність одного або кількох умов не відміняє усіх інших умов Оферти.
Приймаючи умови даного Договору, Пожертвувач підтверджує добровільний та
безоплатний характер добровільних пожертвувань.
Терміни та визначення:
Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної Оферти шляхом вчинення дій по
здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів
розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на
поточний рахунок РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ через установи банків. Моментом
Акцепту є дата зарахування коштів на поточний рахунок РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ.
Платіж – добровільні пожертвування.
Добровільні пожервування – здійснений Пожертвувачем добровільний грошовий
переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності
РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ відповідно до Договору та Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації».
2. Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Пожертвувачем на користь
РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ
грошових коштів для досягнення цілей, завдань,
напрямів та видів статутної діяльності РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ.
Акцепт Договору означає, що Пожертвувач згоден з усіма його положеннями, він
повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору добровільних
пожертвувань.
Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Пожертвувача до
цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.
Пожертвувач і РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641,
642, 729 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про свободу совісті
та релігійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у
письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту
вчинення Пожертвувачем дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду
дотримуватися умов Договору,
Договір розміщено на сайті http://igclife.com/ у вільному доступі та у спосіб, що
забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається
до РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ.
Пожертвувач не може запропонувати свої умови Договору.
3. Права і обов’язки Сторін:
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА має право:
– Отримувати добровільні пожертвування і використовувати їх для досягнення
цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ
відповідно до Договору та Закону України «Про свободу совісті та релігійні
організації ».
– За проханням Пожертвувача
пожертвування та їх використання.

надавати звіт про отримані добровільні

Пожертвувач має право:
– Перерахувати добровільні пожертвування на поточний рахунок РЕЛІГІЙНОЇ
ГРОМАДИ у спосіб зазначений у Договорі;
– Попросити звіт з використання добровільних пожертвувань.
4. Місце проведення збору коштів:
Збір добровільних пожертвувань проводиться на території будь – якої з країн
світу.
5. Термін збору коштів:

Збір добровільних пожертвувань триває до моменту ліквідації РЕЛІГІЙНОЇ
ГРОМАДИ, якщо інший термін не буде визначено РЕЛІГІЙНОЮ ГРОМАДОЮ.
6. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням добровільних
пожертвувань, несе Пожертвувач.
7. Інші умови
Пожертвувач самостійно визначає розмір добровільних пожертвувань.
Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.
Пожертвувач несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при
перерахуванні Добровільних пожертвувань.
З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і
належного виконання умов Договору Пожертвувач
дає згоду на обробку
персональних даних.
До відносин між Пожертвувачем і РЕЛІГІЙНОЮ ГРОМАДОЮ застосовуються
положення українського законодавства.
Датою акцепту Оферти та, відповідно, датою укладання Договору є: дата
надходження грошових коштів – добровільних пожертвувань Пожертвувача на
поточний рахунок РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ або, у відповідних випадках, на
рахунок РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ в платіжній системі.

При перерахуванні добровільних пожертвувань для правильної ідентифікації
платника, Пожертвувач вказує свої контакти: ПІБ, адреса електронної пошти,
телефон.

8. Реквізити РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА "ЦЕРКВА "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ЄВАНГЕЛІЯ"
Код ЄДРПОУ (код отримувача) 20520999
Поточний рахунок: 26004055733354
Банк отримувача: ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО банку (код банку): 313399
Призначення платежу: ДОБРОВІЛЬНІ ПОЖЕРТВУВАННЯ

officezp97@gmail.com
igclife.com@gmail.com

