
УГОДА ЩОДО ПАРТНЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ КОМПАНІЇ «HAMILTON INVESTMENTS 
GROUP LIMITED» 
 
БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ УГОДУ ПОВНІСТЮ. 
 
ДАНИЙ ДОКУМЕНТ Є ЮРИДИЧНОЮ УГОДОЮ МІЖ ВАМИ («Агент») і «Hamilton 
Investments Group Limited», адреса First Floor, First St. Vincent Bank Building, James 
Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (далі «Компанія Hamilton»); спільно 
вони будуть називатися як «Сторони». 
 
ПОДАВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА АГЕНТСКИЙ ТОРГОВЫЙ СЧЁТ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, 
ЧТО ОЗНАКОМИЛИСЬ И ПОНЯЛИ УСЛОВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, И ЧТО ВЫ 
СОГЛАСНЫ ПРИНЯТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ 
ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ. 
 
ПОДАВШИ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА АГЕНТСЬКИЙ ТОРГОВИЙ РАХУНОК, ВИ 
ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО ОЗНАЙОМИЛИСЯ І ЗРОЗУМІЛИ УМОВИ ЦІЄЇ УГОДИ, І ЩО ВИ 
ЗГОДНІ ПРИЙНЯТИ ЮРИДИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЯКІ НАКЛАДАЮТЬСЯ ЦИМИ 
УМОВАМИ. 
 
Ця угода містить повні умови, що застосовуються до вас, коли ви стаєте Агентом по 
Партнерській програмі компанії Hamilton. Мета даної угоди — дозволити зв'язування 
інтернет-сторінок HTML-посиланнями між вашим сайтом і http://www.hamilton.club/, а 
також іншими веб-сайтами, власником яких є або управляє компанія Hamilton. 
 
1. Визначення 
 
В межах цієї Угоди наступні терміни матимуть значення, вказане нижче по кожному з 
них: 
1.1. «Партнерські веб-сайти» — веб-сайти в мережі Інтернет, керовані Агентом, які 
повинні містити посилання. 
1.2. «Клієнт» — будь-який отримувач послуги, який здійснює дії в реальній (не демо) 
торгівлі через торгову платформу.  
1.3. «Бренди Hamilton» — всі торгові марки, торгові назви, назви бренду і/або назви 
доменів компанії Hamilton. 
1.4. «Веб-сайти Hamilton» — веб-сайти в мережі Інтернет, якими володіє, управляє чи 
функціонування яких забезпечує компанія Hamilton, які надають своїм користувачам 
послуги, що включають самостійну торгівлю онлайн через торгову платформу, 
включаючи сайти http://www.hamilton.club/ і всі інші веб-сайти, якими володіє або 
управляє компанія Hamilton. 
1.5. «Отримувач послуги» — будь-яка особа або організація, яка завантажила і/або 
зареєструвалася в торговій платформі, ідентифікована в комп'ютеризованій системі 
компанії Hamilton як особа або організація, яка вперше зайшла на Веб-сайти Hamilton 
напряму через посилання та відкрила реальний торговий рахунок протягом 1 року з 
моменту входу на веб-сайти Hamilton. Для реального торгового рахунку повинна 
проводитися реєстрація. Будь-яка особа або організація, що зайшла в торгову 
платформу через посилання після того, як ця особа або організація вже заходили на 
веб-сайти Hamilton не за посиланням, не повинні вважатися отримувачем послуги. 
1.6. «Посилання» — посилання на веб-сайти Hamilton, що містять торгову платформу. 
1.7. «Торгові платформи» — комп'ютерна програма торгових(-ої) платформ(-и) 
(MetaTrader) (що пропонується компанією Hamilton кінцевим користувачам), які 



надають котирування в режимі реального часу, дозволяючи здійснювати угоди, а також 
виставляти/змінювати/видаляти/здійснювати ордери. 
1.8. «Ліцензовані матеріали» включають в себе логотипи, торгові назви, торгову марку, 
знак обслуговування та інші ідентифікуючі матеріали. 
1.9. «Використовувані законодавство і регламент» означають: (b) правила відповідного 
ринку і (c) всі інше чинне право, що застосовується, і регламент під будь-якою 
юрисдикцією. 
1.10. Будь-які інші терміни, які не були описані і не трактуються по-різному, мають 
значення, яке їм надається у чинному законодавстві і регламенті, а також у Договорі 
Клієнта та Компанії, доступному на офіційному сайті Компанії.  
 
2. Запевнення і запоруки 
 
Агент справжнім запевняє Hamilton в тому, що: 
2.1. У разі, якщо Агент є компанією, яка організована належним чином і існує на 
законних підставах, не має заборгованостей і має належні повноваження здійснювати 
підприємницьку діяльність відповідно до умов цієї Угоди в тих випадках, коли характер 
або особливості діяльності вимагають подібних правочинів або кваліфікації; 
2.2. Ця Угода не буде суперечити чи порушувати будь-які правові норми або договір, 
яким керується Агент; 
2.3. Якщо Агент є фізичною особою, то він повинен бути повнолітнім (його вік повинен 
бути більшим, ніж 18 років).  
 
3. Обов'язки і зобов'язання Агента 
 
Протягом терміну дії цієї угоди Агент бере на себе зобов'язання докласти всіх зусиль, 
щоб активно і ефективно рекламувати і просувати компанію Hamilton, її продукти і/або 
послуги і торгову платформу на території, визначеній компанією Hamilton, через 
партнерські веб-сайти і/або інші реферальні платформи або кошти. Агент погоджується 
використовувати бренди Hamilton тільки так, як дозволено далі: в межах закону і в 
суворій відповідності з усіма застосовуваними законодавством і регламентами, 
форматом(-ами), посібниками, стандартами та іншими вимогами, прописаними 
компанією Hamilton. Зокрема, Агент погоджується не брати участь у будь-якій 
забороненій діяльності, в тому числі, але не тільки: 
3.1. Приниженні якимось чином гідності компанії Hamilton, продуктів і/або послуг 
компанії Hamilton. Будь-яке приниження гідності компанії Hamilton або її продуктів і 
послуг може призвести до негайної відміни статусу Агента, а також до розірвання цієї 
Угоди зі скасуванням будь-якої винагороди, що підлягає виплаті.  
3.2. Компанія Hamilton не сприймає спам. Спам визначається як розсилка електронного 
повідомлення комерційного змісту, в тому числі повідомлення, що містить текст, звук, 
голос або зображення, одержувач якого не давав згоди на його отримання, в якому не 
вказується відправник і контактна інформація відправника відповідно до Закону про 
захист даних і відповідного регламенту, і який не має механізму відмови від розсилки. 
3.3. Агент погоджується, що веб-сайти і/або блоги (далі — «сайти»), які належать йому, 
жодним чином не будуть копіювати або нагадувати вигляд і стиль веб-сайту компанії 
Hamilton, зокрема, колір і дизайн. Агент також погоджується, що його сайт не буде 
містити зміст, що відноситься до продукту або послуги, або будь-які матеріали, що є 
власністю компанії Hamilton, за винятком матеріалів, отриманих за попередньою 
письмовою згодою компанії Hamilton. 
3.4. Агент не повинен зараз або в майбутньому намагатися зареєструвати будь-який 
бренд Hamilton і/або ім'я домену та/або оскаржувати легітимність будь-якого з брендів 



Hamilton або використовувати будь-яке формулювання або марку, схожу з будь-яким з 
брендів Hamilton. 
3.5. Посилання повинні чітко показувати офіційний логотип компанії Hamilton відповідно 
до положень цієї Угоди. Агентові не дозволяється змінювати логотипи і/або банери 
і/або зображення компанії Hamilton і/або використовувати їх іншими способами, 
неприпустимими згідно з даними положеннями. Компанія Hamilton залишає за собою 
право модифікувати свій офіційний логотип і/або бренди Hamilton і/або будь-які інші 
маркетингові матеріали в будь-який час. 
3.6. Агент не повинен:  
а) бути залучений в будь-які заходи збуту за допомогою факсу, мовлення або 
телемаркетингу і/або іншого роду маркетингу в автономному режимі стосовно торгової 
платформи і/або компанії Hamilton;  
b) використовувати системи шкідливих програм і/або шпигунське програмне 
забезпечення, та/або методи поширення P2P, і/або мережі PTC (Paid to Click), і/або 
сторінки дорвея (doorway pages), що відкривають веб-сайти компанії Hamilton 
всередині плаваючих фреймів (iframe), і/або використовувати будь-які інші агресивні 
рекламні або маркетингові методи при будь-яких своїх комерційних діях, що 
стосуються торгової платформи, продуктів і/або послуг компанії Hamilton. 
3.7. Агент не має права сприяти продажу продуктів і/або послуг компанії Hamilton на 
будь-яких веб-сайтах, які заохочують матеріал, що має явно сексуальний характер, а 
також жорстокість, піратські матеріали, дискримінацію за расовою, статевою, 
релігійною, національною ознаками, за сексуальною орієнтацією та фізичною 
недієздатністю, а також політично чутливі чи будь-які спірні питання або нелегальну 
діяльність. 
3.8. Агент не має права використовувати матеріали і ліцензовані матеріали, включаючи 
торгову марку/знак обслуговування і/або Hamilton Investments Group Limited (записаний 
абсолютно в іншій манері), будь-яким способом або в будь-якому вигляді, включаючи 
рекламу, в якій відображається URL і/або цільовий URL, якщо не було отримано від 
компанії Hamilton письмового дозволу на використання подібного інформаційного 
матеріалу, якщо цей інформаційний матеріал використовується тільки з метою 
просування продукту і/або послуг компанії Hamilton згідно з правилами цієї Угоди. 
Відповідно, Агент не має права модифікувати, змінювати або видозмінювати будь-яким 
чином будь-який ліцензований матеріал. 
3.9. Агент самостійно несе відповідальність за технічні операції на своєму сайті, а 
також точність і придатність розміщених там матеріалів. 
3.10. Агент не має права давати неправильне уявлення про компанію Hamilton, її 
продукти і/або послуги, і сам повинен нести відповідальність за забезпечення і 
дотримання законності, а також за дотримання всіх чинних правових норм і 
нормативних положень, необхідних для здійснення своєї діяльності за цією Угодою, 
включаючи чинне законодавство про торгівлю і цінні папери. Компанія Hamilton ні за 
яких обставин не несе відповідальність, і Агент звільняє компанію Hamilton від 
будь-яких претензій, що пред'являються компанії Hamilton, з огляду на рекламну, 
маркетингову та рекламно-інформаційну діяльність і активність Агента та/або його 
ділових партнерів. 
3.11. Агент не повинен брати участь в діяльності, яка може бути сприйнята, як надання 
чогось іншого, ніж просто інформації загального маркетингового або рекламного 
характеру про компанію Hamilton і її продукти і/або послуги згідно з цією Угодою. 
Зокрема, Агент не повинен брати участь в наданні будь-яких інвестиційних послуг і/або 
діяльності та/або додаткових послуг згідно з цією Угодою і завжди повинен діяти згідно 
з чинними правовими нормами і законодавством. 
3.12. Агент справжнім звільняє компанію Hamilton не несуть жодної відповідальності за 
точність, надійність чи правильність інформації (зокрема інформаційні стрічки, надані 



компанією Hamilton або іншою особою), що подається Клієнтам за допомогою торгової 
платформи. Агент визнає, що він поінформований про те, що інформація, яка 
надається через торгову платформу, не має на увазі під собою рекомендацію вступити 
або утриматися від вступу в будь-які конкретні торгові операції. 
3.12. Агент цим звільняє компанію Hamilton від відповідальності за точність, надійність 
чи правильність інформації (зокрема інформаційні стрічки, надані компанією Hamilton 
або іншою особою), представленої Клієнтам за допомогою торгової платформи. Агент 
визнає, що він проінформований про те, що інформація, яка надається через торгову 
платформу, не означає рекомендацію вступити або утриматися від вступу в будь-які 
конкретні торгові операції. 
3.13. Агент погоджується захищати компанію Hamilton від різного роду претензій, 
збитків і розтрат (зокрема від витрат на послуги юриста і залучених експертів), що 
відносяться до розвитку, функціонування, забезпечення роботи та інформаційного 
змісту веб-сайтів Агента або інших пов'язаних з вищепереліченим матеріалів, продуктів 
або послуг. 
 
4. Виплати 
 
4.1. Всі винагороди повинні виплачуватися відповідно до того, як було домовлено між 
Агентом і компанією Hamilton, між тим компанія Hamilton залишає за собою право 
змінювати і/або вносити поправки в графік виплат в будь-який час, повідомивши про це 
Агента. 
4.2. Додаткові комісійні можуть бути виплачені Агенту компанією Hamilton на її власний 
розсуд в залежності від конкретного випадку. 
4.3. Компанія Hamilton може вираховувати будь-які витрати, пов'язані з методом 
оплати, обраним Агентом. 
4.4. Агент повинен надати точну інформацію щодо методу оплати. Компанія Hamilton 
не несе відповідальність за будь-які виплати, здійснення яких було затримано у зв'язку 
з наданням неточних платіжних реквізитів. 
4.5. Комісійні та платежі включають в себе всі податки, тарифи і обов'язкові платежі, які 
можуть бути представлені до оплати. В міру необхідності компанія Hamilton може 
утримувати та/або вираховувати всі такі податки, які повинні бути сплачені. 
4.6. Компанія Hamilton зберігає право протягом 180 днів після проведення виплати 
винагороди Агенту переглянути всі грошові винагороди на предмет можливого 
шахрайства або порушення правил цієї Угоди. Компанія Hamilton залишає за собою 
право призупинити сплату Агенту винагород, які підлягають виплаті, до того моменту, 
поки перегляд не буде завершений. Будь-який випадок шахрайства або порушення 
може призвести до негайного розірвання цієї Угоди. В такому випадку Агенту не 
призначається виплата будь-якої винагороди, яку встигло акумулюватися в його 
користь, незалежно від того, чи було воно зароблено обманним шляхом або якось 
інакше. Компанія Hamilton залишає за собою право зараховувати в якості компенсації 
наступні суми винагороди, представлені до виплати Агенту, з уже отриманих сум, за 
якими є підстави припускати, що вони були отримані обманним шляхом або в 
результаті незаконної діяльності. 
 
5. Термін дії 
 
5.1. Термін дії цієї Угоди починається відразу після прийняття Агентом правил 
партнерської програми компанії Hamilton і стає недійсним при розірванні цієї Угоди 
однією із Сторін. 



5.2. Будь-яка із Сторін може розірвати цю Угоду в будь-який час без явної на те 
підстави. Після розірвання цієї Угоди Агент негайно припиняє використання всіх 
матеріалів і ліцензованих матеріалів. 
5.3. Після розірвання цієї Угоди і виплати Агенту належної йому на момент розірвання 
Угоди всієї суми винагороди компанія Hamilton не нестиме ніяких зобов'язань щодо 
подальшої виплати комісійних Агенту. 
5.4. У разі розірвання цієї Угоди компанією Hamilton через порушення Агентом цієї 
Угоди або будь-яких правил компанії Hamilton, Агент втрачає право на отримання 
будь-яких виплат винагород, які були ним накопичені. 
5.5. У разі, якщо за період 90 днів дії агента не служать джерелом нових користувачів, 
компанія Hamilton має право розірвати цю Угоду, закрити торговий рахунок Агента, і 
Агент втрачає право на отримання будь-яких виплат. 
 
6. Інтелектуальна власність / Конфіденційність  
 
6.1. У відносинах між компанією Hamilton і Агентом торгова платформа, бренди 
Hamilton Investments Group Limited, матеріали, розроблені компанією Hamilton, вся 
інформація про демографічну складову, а також інша інформація, що відноситься до 
будь-якого з Клієнтів (включаючи дані Клієнта), і все програмне забезпечення, 
документація, технічні засоби, обладнання, пристрої, шаблони, інструменти, 
документи, процеси, методики, «ноу-хау» (знання технологій), веб-сайти та інша 
додаткова інтелектуальна чи інша власність, яка використовується компанією Hamilton 
чи від її імені або іншим способом, що відноситься до торгової платформи, разом з 
усіма авторськими правами, торговими марками, патентами, інформацією, що 
становить комерційну таємницю, і будь-якими іншими правами на власність, яка є 
невід'ємною частиною вищесказаного, і додається до вищезгаданого (узагальнено 
іменується «Власність компанії Hamilton") є виключно власністю компанії Hamilton, і 
компанія Hamilton зберігає за собою всі права, найменування та майнове право на 
власність компанії Hamilton, а також всі наявні права на інтелектуальну власність 
(включаючи все, що походить від користування такими правами і поправками до них). 
6.2. Цим Сторони погоджуються і визнають, що періодично перед, протягом та після 
терміну дії Угоди кожна зі Сторін може мати доступ або ознайомитися з 
конфіденційною інформацією іншої Сторони. Обидві Сторони, Агент і компанія 
Hamilton, повинні докладати всіх зусиль, щоб захистити конфіденційну інформацію 
іншої Сторони від її неправомірного розкриття і не будуть ні перед, ні під час, ні після 
терміну дії цієї Угоди або в подальшому прямо або побічно використовувати або 
розкривати конфіденційну інформацію іншій особі, фірмі або корпорації з якої-небудь 
причини і для будь-якої мети. Також жодна із Сторін не буде ні для себе і ні для тих, 
чиїм представником є або в іншій якості, використовувати подібну конфіденційну 
інформацію будь-яким способом для своєї вигоди або на користь інших, за винятком 
випадків, пов'язаними з діями, що здійснюються згідно з цією Угодою. 
6.3. Також уточнюється, що дані Клієнта вважаються єдиною і виключною інформацією, 
що є власністю фірми, і повинні вважатися Конфіденційною інформацією компанії 
Hamilton. 
 
7. Відшкодування збитків 
 
7.1. Агент цим погоджується гарантувати необхідні виплати та забезпечити правовий 
захист, щоб захистити компанію Hamilton, її акціонерів, керівників, директорів, 
співробітників, агентів, партнерів і правонаступників від будь-яких претензій, 
зобов'язань, збитків або розтрат (включаючи оплату юридичних послуг) будь-якого 
роду, понесених ними (узагальнено іменовані «Втрати»), коли подібні втрати (або дії, 



пов'язані з ними) викликані або були заподіяні через порушення Агентом цієї Угоди або 
будь-якого твердження або запевнення, зробленого Агентом в цій Угоді, або будь-якої 
дії чи бездіяльності Агента. 
 
8. Обмеження і терміни 
 
8.1. Компанія Hamilton залишає за собою право почати судові процеси проти Агента в 
разі, якщо Агент спробує здійснити неправомірні дії щодо компанії Hamilton і/або 
торгової платформи, і/або зловживати партнерською програмою компанії Hamilton. 
Крім вищесказаного, компанія Hamilton залишає за собою право вираховувати і/або 
утримувати суми з будь-якої виплати, належної Агенту, в разі подібних неправомірних 
дій і/або зловживання, а також розірвати цю Угоду негайно. 
8.2. Компанія Hamilton не несе відповідальність за непрямий, фактичний або супутній 
збиток, а також за втрату прибутку, доходу або ж витрати на дані, викликані в зв'язку з 
цією Угодою або програмою, навіть в тому випадку, якщо компанія Hamilton була 
поінформована про можливість такого збитку. Сукупна відповідальність компанії 
Hamilton щодо цієї Угоди та партнерської програми не буде перевищувати загальну 
суму винагороди, виплаченої Агенту або такої, що підлягає виплаті, згідно з цією 
Угодою, протягом попередніх 3-х (трьох) місяців перед подією, в результаті якої Агент 
зазнав збитків, і в разі, якщо таких подій було кілька (незалежно від того, чи пов'язані 
вони були між собою чи схожі), то загальну суму виплаченої винагороди або такої, що 
підлягає сплаті, згідно цієї Угоди, протягом 3-х (трьох) місяців, що безпосередньо 
передували першій події, в результаті якої Агент зазнав збитків. Агент погоджується 
прийняти всі обмеження відповідальності, встановлені в цій Угоді. 
 
9. Відмова від гарантії 
 
9.1. За винятком вищевикладеного та наскільки це дозволено законом, компанія 
Hamilton не надає жодних гарантій будь-якого виду, явних, прихованих або 
передбачених законом, щодо торгової платформи, і інші подібні гарантії, зокрема 
непряма гарантія комерційного якості і/або придатності для певної мети, цим прямо 
заперечуються компанією Hamilton. Агент погоджується, що компанія Hamilton не дає 
запевнень або гарантій того, що торгова платформа буде функціонувати безперебійно, 
без помилок і затримок або не на шкоду відповідним системам і засобам безпеки. 
Компанія Hamilton не надає будь-якого роду запевнень або гарантій стосовно послуг, 
що надаються оператором бездротового зв'язку або офіційним провайдером. 
 
10. Інші положення 
 
10.1. Положення, що містяться в цій Угоді, складають вичерпний характер погодження 
між Сторонами щодо цієї Угоди, і будь-які твердження або спонукальні причини 
стосовно предмета договору, що не передбачені цією Угодою, не будуть дійсні або не 
матимуть правову силу між Сторонами. 
10.2. Компанія Hamilton може змінювати будь-які правила і положення, зазначені в 
Угоді, в будь-який час на свій розсуд і без попереднього повідомлення. Зміни можуть 
зокрема стосуватися положення по виплатах комісійних і правил програми. Якщо якась 
із змін не прийнятна для Агента, єдиною можливістю, до якої можна вдатися, є 
розірвання Угоди. Продовження участі в програмі після внесення будь-яких змін 
передбачатиме обов'язкову згоду на зміни. 
10.3. У разі невідповідності тексту у версіях цієї Угоди англійською та іншими мовами 
або при перекладі будь-яких повідомлень Сторін, що становлять частину цієї Угоди, на 



будь-яку іншу мову, крім англійської, оригінальна версія англійською мовою має 
перевагу. 
10.4. Нездатність будь-якої із Сторін скористатися своїми правами за цією Угодою не 
повинна розглядатися, як відмова від цих прав. Жодна з викладених в цій Угоді умов не 
може вважатися підставою для звільнення від порушення або відмови до того 
моменту, поки така відмова або згода не будуть представлені в письмовому вигляді і 
підписані тією Стороною, якій була пред'явлена претензія від імені іншої Сторони щодо 
відмови або згоди. Відмова від визнання порушення цієї Угоди не повинна 
розглядатися, як відмова від будь-якого іншого або наступного порушення. 
10.5. Якщо яка-небудь умова цієї Угоди встановлена, як недійсна чи не має законної 
сили, це не повинно впливати на інші умови цієї Угоди, але вони, як і раніше, повинні 
бути обов'язковими для Сторін за цією Угодою та мати законну силу, незважаючи на 
те, що в цій Угоді має місце згадана раніше умова, недійсна чи така, що не має 
законної сили. 
10.6. Ні дана Угода, ні будь-які з прав, що надаються за цією Угодою, ні на підставі 
якого-небудь права за даною Угодою, не можуть бути продані, передані, передоручені 
або якось інакше передані або обтяжені зобов'язаннями, за ним також не може бути 
укладений субдоговір Агентом в будь-який час, без попередньої письмової згоди 
компанії Hamilton, і будь-яка розпочата спроба буде розглядатися, як така, що не має 
юридичної сили. Компанії Hamilton дозволяється передавати свої права та/або 
зобов'язання щодо цієї Угоди будь-яким іншим дочірнім товариствам компанії Hamilton. 
Ця Угода має бути юридично зобов'язуючою і діяти в інтересах Сторін, встановлених 
цією Угодою, та їх відповідних правонаступників і тих, що мають права 
правонаступників.  
10.7. Компанія Hamilton і Агент є незалежними контрагентами, і ніщо з викладеного в 
цій Угоді не може тлумачитись, як створення товариства, спільного підприємства, 
агентства, договору франшизи, оформлення торгового представника або трудових 
відносин між Сторонами. 
10.8. Цей Договір регулюється законодавством країни реєстрації Компанії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


