
Припинення (призупинення) Членства Клієнта  
 

Корпорація залишає за собою право обмежити, призупинити або припинити Членство Учасника та/або 

Ліцензії або змінити права або обов'язки або права та обов'язки Учасника, надані за Ліцензією або на 

інших підставах, якщо такий Учасник не дотримується будь-яких Стандартів або будь-якого рішення 

Корпорації щодо тлумачення та примусового виконання будь-яких Стандартів.  

Незважаючи на будь-які положення будь-якої Ліцензії про зворотне, Корпорація на власний розсуд має 

право припинити Членство Учасника з негайним набранням чинності без попереднього надання 

відповідного повідомлення, зокрема, якщо:  

(a) Учасник призупинив платіж у розумінні чинного законодавства; 

(b) Орган управління Учасника ухвалює рішення про припинення діяльності Учасника;  

(c) Учасник не здійснює або відмовляється здійснити платежі в ході звичайної діяльності або стає 

неплатоспроможним; 

(d) Призначено куратора або тимчасового адміністратора Учасника, або компетентний орган влади 

приймає рішення ліквідувати Учасника;  

(e) Право Учасника здійснювати Діяльність призупиняється у зв'язку з недотриманням Учасником 

вимог Програми Корпорації з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом;    

(f) Учасник більше не має чинної ліцензії на використання будь-яких Знаків. 

 

Повний перелік обставин, виникнення яких може призвести до припинення членства Учасника, 

наведений у Стандартах.1. 

Припинення Членства у зв'язку з наданням неправдивої інформації  

У будь-який час Корпорація, шляхом надання письмового повідомлення, має право вимагати від 

Учасника підтвердити правдивість інформації, наданої Учасником Корпорації згідно зі Стандартами або 

умовами Ліцензій. 

Протягом 30 днів з моменту отримання такого повідомлення Учасник на виконання вимог Корпорації 

повинен продемонструвати, що: (і) надана інформація є правдивою; або (іі) якщо будь-яка інформація є 

неправдивою, що така неправдива інформація була надана Корпорації через необачність або через те, що 

вона обґрунтовано вважалась правдивою, і Учасник повинен надати інформацію, достатню для усунення 

такої неправдивості. Не обмежуючи будь-які права Корпорації на негайне припинення Членства, як 

вказано вище, Корпорація має право припинити Членство Учасника та/або Ліцензії без попереднього 

повідомлення, якщо Корпорація вирішить, що Учасник не виконав пункти (і) або (іі) вище задовільно, 

що будь-яка заява або підтвердження Учасника згідно з пунктом (і) або (іі) вище були неправдиві, або у 

разі, якщо Учасник іншим чином не виконав зобов'язання, визначені в цьому абзаці. 

Недотримання Стандарту 

Від Учасника, який не дотримується будь-якого Стандарту, може вимагатись сплата грошових 

нарахувань (надалі - "нарахування за невиконання вимог"), як передбачено Стандартами. Замість або 

додатково до нарахувань за невиконання вимог Корпорація на власний розсуд має право вимагати від 

Учасника здійснення таких дій, і Корпорація сама має право здійснити такі дії, які Корпорації вважає 

необхідними або доцільними для забезпечення дотримання Стандартів та надійності системи MasterCard. 

Здійснюючи зазначене, Корпорація має право враховувати характер, умисність, кількість та регулярність 

випадків та можливі наслідки недотримання будь-якого Стандарту. Корпорація має право надати 

відповідне повідомлення та встановити обмежений строк усунення такого недотримання, перш ніж 

стягувати нарахування за невиконання вимог.   

 

                                                      
1 Див. п. 1.12.2 Правил MasterCard. 



Якщо цього вимагає Корпорація, Старший виконавчий директор кожного Принципового Учасника та 

Асоціації повинен без затримки надати Корпорації письмове підтвердження дотримання або 

недотримання Учасником або будь-якою з його Спонсорованих Афілійованих Осіб будь-якого 

Стандарту.  

 


