ОПЛАТА ЗА ДОПОМОГОЮ

KastaID

1.1. Оплата за допомогою KastaID доступна Користувачам (Покупцям), що оформлюють
замовлення і здійснюють покупки на онлайн-майданчику Kasta.ua, які створили KastaID за допомогою
мобільному додатку і є учасниками програми лояльності Black.
1.2. KastaID відображається в розділі Користувача «Профіль» мобільного додатку і не
відображається у відповідному розділі веб-сайту kasta.ua (Сайт).
1.3. Оплата за допомогою KastaID відбувається при використанні Покупцем – учасником програми
лояльності Black сервісу «Примірка до оплати», який передбачає можливість до здійснення оплати
оглянути товар(и) (приміряти, якщо релевантно) у замовленні при його отриманні у відділенні
KastaPost і оплатити лише частину з них.
1.4.

Оплата за допомогою KastaID здійснюється шляхом:


співставлення Покупця в момент отримання ним замовлення з фото Покупця в розділі
«Профіль» мобільного додатку;

автоматичного ініціювання переказу коштів за допомогою банківської картки з метою їх
списання з карткового рахунку Покупця у розмірі вартості товару із замовлення, отримання якого
Покупець остаточно підтвердив.
1.5. Здійснення переказу (списання з картки) коштів на користь Продавця товару за допомогою
KastaID здійснює фінансовий партнер онлайн-майданчику Kasta.ua – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТУА», ідентифікаційний код юридичної особи
40270391 (Фінансова компанія).
1.6. Для здійснення переказу в момент (усного) підтвердження Покупцем отримання товару(ів) із
замовлення Адміністратором онлайн-майданчику Kasta.ua забезпечується передача Фінансовій
компанії від імені Покупця даних щодо вартості замовлення, токена (перших двох та останніх
чотирьох цифр номеру) банківської картки Покупця та інших даних, необхідних для здійснення
переказу коштів на користь Продавця. Додаткові дії для ініціювання переказу від Покупця не
вимагаються.
1.7. Умови та порядок здійснення переказу коштів в рамках сервісу KastaID визначаються
Фінансовою компанією та розміщені на її офіційному сайті (artua-finance.com.ua).
1.8. У випадку отримання Адміністратором інформації від Фінансової компанії щодо неуспішності
переказу /списання коштів (статуту транзакції як відхиленої в тому числі, але не виключно, через
недостатність коштів, закінчення строку дії банківської картки, з технічних причин тощо) Покупець
зобов’язується оплатити обрані товари в інший спосіб (іншою банківською карткою або готівкою
через ПТКС у відділенні KastaPost).
1.9. Покупець зобов’язується повністю оплатити вартість товарів в замовленні, пошкоджених ним
(в т.ч. випадково) при здійсненні огляду (примірки).
1.10. Для забезпечення оплати товару на користь Продавця Адміністратор має право автоматично
ініціювати переказ/списання коштів з банківської картки Покупця в момент виявлення пошкодження,
а також у випадку виявлення вчинення Покупцем незаконних (шахрайських) дій щодо товару
(підміна, умисне псування, крадіжка тощо), в порядку, визначеному п. 1.6. цих Умов. Додаткові дії
для ініціювання такого переказу, в тому числі з банківської картки, доданої Покупцем пізніше, від
Покупця не вимагаються.
1.11. Здійснюючи оплату за товари за допомогою KastaID Покупець підтверджує, що ознайомлений
з цими Умовами, повністю приймає та погоджується з ними.
1.12. Додаткові вимоги і умови, що визначають порядок створення і використання KastaID, в тому
числі, але не виключно, для здійснення оплати замовлених товарів, отримання від Покупця,
використання і передачі його персональних даних тощо, викладені в окремих розділах (на сторінках)
Сайту і в Угоді користувача.

