
Додаток 1 

 

Індивідуальна частина Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг  

ТОВ «Онікс-ІВА» на укладення Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг   

КЛІЄНТ:__________________________ 

(для юридичної особи: повне та/або скорочене найменування (у разі наявності); код за ЄДРПОУ – для юридичної особи-резидента; номер 
реєстрації відповідно до торговельного банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про 
реєстрацію юридичної особи (далі – номер реєстрації) – для юридичної особи нерезидента; ліцензії (у разі наявності) в особі 
______________________, який (яка) діє на підставі _____________________________. 

(для фізичної особи: П.І.Б., паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, уповноважена особа та документ, 
що засвідчує повноваження),  

керуючись положенням ст.634 Цивільного кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону 
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими нормативно-правовими актами України 

шляхом підписання цієї Індивідуальної частини Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг (далі – Публічна 
пропозиція) ТОВ «Онікс-ІВА» (далі – Торговець) на укладення Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг (далі 
– Генеральний договір), що є Індивідуальною частиною Генерального договору, приймаю умови та підтверджую  приєднання до 
Генерального договору між ________________ та  

ТОВ «Онікс-ІВА» на умовах, викладених в Публічній пропозиції та Генеральному договорі з усіма додатками до нього, що 
розміщені на веб-сторінці Торговця http://onix.uafin.net/ (або у разі її подальшої зміни – за іншою електронною адресою, що буде, вказана 
в Публічній пропозиції та/або Генеральному договорі). 

1. Підписанням  цієї Індивідуальної частини Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг Клієнт 

беззаперечно підтверджує, що повністю та уважно ознайомився з повним текстом, всіма умовами та додатками до Генерального  
договору, зокрема з Тарифами Торговця, розміщеними на веб-сайті Торговця за адресою http://onix.uafin.net/ погоджується з цими 
документами та зобов’язується їх виконувати, а також підтверджує, що повністю розуміє зміст Генерального  договору та всіх додатків до 
Генерального договору, значення всіх його термінів і всіх його умов та безумовно стверджує, що Генеральний договір не містить умов, 
які є або могли бути для Клієнта обтяжливими. 

2. Клієнт цим доручає та надає Торговцю всі необхідні, належні та достатні повноваження діяти в інтересах Клієнта перед 
третіми особами та/або вчиняти будь-які дії, спрямовані на надання Клієнту інвестиційних послуг. 

3. Перед підписанням цієї Індивідуальної частини Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг 
Торговець здійснив оцінювання Клієнта з метою отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та 
оцінювати особисті ризики, пов’язані із вчиненням правочинів з фінансовими інструментами та наданням Торговцем інвестиційних послуг 
згідно з Генеральним договором. 

Клієнт підтверджує та погоджується, що Торговець за результатами оцінювання Клієнта відніс Клієнта до категорії: 
3.1. Кваліфікований: 

�  професійний клієнт; 

�  прийнятний контрагент; 
3.2. Некваліфікований: 

� непрофесійний клієнт. 

В порядку, передбаченому Генеральним договором та чинним законодавством України, Клієнт має право звернутися до 
Торговця з метою віднесення його до іншої категорії, при цьому така зміна категорії може призвести до зміни рівня захисту Клієнта. 

Клієнт повідомлений та усвідомлює, що Професійним Клієнтам згідно з чинним законодавством надається менший рівень 
захисту, в тому числі в частині обсягу інформації щодо послуг, фінансових інструментів, інвестиційних стратегій для прийняття ними 
інвестиційних рішень виходячи з їх кваліфікації і досвіду. 

4. Права та обов’язки Клієнта і Торговця, відповідальність Клієнта і Торговця, порядок вирішення спорів, порядок 
нарахування та сплати винагороди за надання Торговцем інвестиційних послуг, порядок, терміни та способи надання Торговцем звіти 
Клієнту, відомості про способи зв’язку, строк дії Генерального договору відомі Клієнту і визначені у Генеральному договорі. 

5. Підписанням цієї Індивідуальної частини Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг Клієнт 
ознайомлений та підтверджує своє повне розуміння, а також надає свою згоду щодо порядку та процедур взаємодії Клієнта з Торговцем 
за Генеральним договором та індивідуальними договорами, в тому числі щодо порядку та процедури виконання Замовлень (доручень) 
Клієнта згідно з умовами Генерального договору. 



6. Підписанням цієї Індивідуальної частини Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг Клієнт 
підтверджує, що інформація про умови та порядок діяльності Торговця з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Торговцем Клієнту у повному обсязі. 

7. Підписанням цієї Індивідуальної частини Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг Клієнт 
підтверджує, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг», надана Торговцем Клієнту у повному обсязі. 

8. Підписанням цієї Індивідуальної частини Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг Клієнт 
підтверджує, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана Торговцем Клієнту. Клієнт 
проінформований про наявний та/або потенційний конфлікт інтересів, що може виникнути при проведенні операцій Торговцем із Клієнтом 
та шляхом підписання цієї Індивідуальної частини Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг, надає свою згоду 
на проведення таких операцій. 

9. Клієнт підтверджує і засвідчує, що вся інформація та документи, що надані Торговцю, є актуальною, повною, 
всебічною, достовірною і Клієнт зобов’язується повідомити Торговця про будь-які зміни в цій інформації та/або документах та несе 
відповідальність за достовірність наданої інформації. 

10. Підписанням цієї Індивідуальної частини Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг Клієнт 
підтверджує те. що він повідомлений про мету обробки Торговцем його персональних даних,  а саме здійснення Торговцем своєї 
фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного переліку інвестиційних послуг Торговцем та/або третім особам 
(будь-які особи, з якими Торговець перебуває в договірних відносинах, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб’єктом 
персональних даних за допомогою засобів зв’язку); надання третім особам інвестиційних послуг Торговця та/або для виконання 
укладених Торговцем із третіми особами договорів; захисту Торговцем своїх прав та інтересів; здійснення Торговцем прав та виконання 
обов’язків за іншими відносинами між Клієнтом та Торговцем персональних даних/іншим(и) власником(ками) персональних даних. 
Уповноважений представник Клієнта, як власник персональних даних підтверджує, що він письмово повідомлений про володіння 
персональних даних, про склад та зміст зібраних персональних даних, про права, передбачені Законом України «Про захист 
персональних даних», про мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані. 

11. Підписанням цієї Індивідуальної частини Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг Клієнт 
підтверджує те, що приймає пропозицію Торговця щодо можливості використання аналогу власноручного підпису уповноваженої особи 
Торговця та відтиску печатки Торговця (у разі її використання), що відтворені засобами копіювання, зразки яких містяться в Генеральному 
договорі, для підписання Торговцем будь-яких документів та вчинення будь-яких правочинів в межах Генерального договору, підписання 
яких можливе із використанням аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Торговця. 

12. Приєднанням до Генерального договору та підписанням цієї Індивідуальної частини Публічного Генерального 
договору про надання інвестиційних послуг Клієнт підтверджує свою згоду з тим, що Торговець має право здійснювати фіксацію (запис) 
всіх телефонних розмов та електронних повідомлень з Клієнтом, які пов’язані чи можуть бути пов’язаними з отриманням, опрацюванням 
та виконанням Замовлень Клієнта з метою надання інвестиційних послуг. 

13. Датою приєднання Клієнта до умов Генерального договору є дата підписання цієї Індивідуальної частини Публічного 
Генерального договору про надання інвестиційних послуг. якщо у Торговця відсутні зауваження з приводу наданих Клієнтів документів 
згідно умов Генерального договору та чинного законодавства України. 

14. З дати підписання цієї Індивідуальної частини Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг 
Клієнт набуває всіх прав та обов’язків, які визначені у Генеральному договорі, та зобов’язується належним чином та у повному обсязі 
виконувати власні зобов’язання, які визначені у Генеральному договорі. 

На підтвердження вищенаведеного, Клієнт підписав цю Індивідуальну частини Публічного Генерального договору про надання 
інвестиційних послуг та засвідчив своє бажання прийняти умови Публічної пропозиції та приєднатися до Генерального договору. 

  

КЛІЄНТ 
__________________________________________ 
Юридична адреса/Адреса реєстрації 
_________________________________________ 
Банківські реквізити:  
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Телефон _________________________________ 
Електронна адреса ________________________ 
Підпис Клієнта ___________________________ 
                                         ПІБ, посада 

ТОРГОВЕЦЬ 
ТОВ «Онікс-ІВА» 
Юридична адреса/Адреса реєстрації 
_________________________________________ 
Банківські реквізити:  
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Телефон _________________________________ 
Електронна адреса ________________________ 
Підпис Торговця__________________________ 
                                         ПІБ, посада 

 

Дата підписання ________________________ 


