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Законодавство з питань
укладання договорів про
надання фінансових послуг
в електронному вигляді
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- Цивільний кодекс України
- Закон України «Про електронну
комерцію»
- Закон України «Про електронні довірчі
послуги»
- Закон України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків
фінансових послуг»
- Закон України «Про захист прав
споживачів»
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Законодавство з питань укладання договорів про
надання фінансових послуг в електронному вигляді

Договір про надання
фінансових послуг
повинен відповідати
вимогом
законодавства та
внутрішнім правилам з
надання фінансових
послуг.

2
Договір укладається
шляхом пропозиції
однієї сторони укласти
договір (оферти) і
прийняття пропозиції
(акцепту) другою
стороною.

3
Договір про надання
фінансових послуг є
укладеним, якщо
сторони в належній
формі досягли згоди з
усіх істотних умов
такого договору.
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Вимоги до змісту договору

Обов’язковість письмової форми договору про надання фінансових послуг не
виключає можливості укладати такий електронний договір.
Зокрема, частиною першою статті 205 Кодексу визначено, що правочин може бути
вчинений в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму
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Вимоги до форми договору

правочину, якщо інше не встановлено законом. Також відповідно до абзацу першого
частини першої статті 207 Кодексу правочин вважається таким, що вчинений у
тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Крім того,
абзацом другим частини другої статті 639 Кодексу визначено, що якщо сторони
домовилися укласти договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційних
систем, він вважається укладеним у письмовій формі.
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письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у

Законом України "Про електронну комерцію" (далі – Закон про е-комерцію) на
законодавчому рівні врегульовані особливості укладення електронного
договору. Закон про е-комерцію встановлює такі особливості укладання
електронного договору:
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Особливості укладання договору в
електронній формі

1) електронний договір, за аналогією з письмовою формою договору, укладається
шляхом пропозиції його укласти (оферти) однією стороною та її прийняття (акцепту)
2) пропозиція укласти електронний договір (оферта) також має містити істотні умови,
передбачені законодавством для відповідного виду договору, і виражати намір особи,
яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття

3) відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти електронний договір, про її
прийняття (акцепт).
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другою стороною;

- покупець (замовник, споживач)

електронної комерції, який

повинен отримати підтвердження

пропонує укласти електронний

вчинення електронного правочину у

договір, має передбачати технічну

формі електронного документа,

можливість особи, якій

квитанції, товарного чи касового чека,

адресована така пропозиція,

квитка, талона або іншого документа у

змінювати зміст наданої

момент вчинення правочину або у

інформації до моменту прийняття

момент виконання продавцем

пропозиції;

обов'язку передати покупцеві товар.
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- інформаційна система суб'єкта
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Вимоги до інформаційної системи

Електронний договір, укладений шляхом обміну
електронними повідомленнями, підписаний у порядку,
визначеному статтею 12 Закону про е-комерцію,
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Письмова форма договору =
електронна форма договору

вважається таким, що за правовими наслідками
прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.
на нього підписом, визначеним статтею 12 Закону про екомерцію, є оригіналом такого документа.
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Кожний примірник електронного документа з накладеним

домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний
сторонами, моментом його підписання є використання:
- електронного підпису

- електронного підпису або

одноразовим ідентифікатором,

кваліфікованого електронного підпису

визначеним Законом про е-

відповідно до Закону України "Про електронні

комерцію

довірчі послуги" , за умови використання
засобу електронного цифрового підпису усіма
сторонами електронного правочину
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якщо відповідно до акта цивільного законодавства або за
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Підписання договору в
електронному вигляді

Оперативно на странице
facebook.com/AFI.ORG.UA/
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Детально на сайте
www.afi.org.ua

