
 

 

 

WhiteEx Public Offer  (https://WhiteEx.com/) Публічна оферта WhiteEx (https://WhiteEx.com/) 

1. Introduction. 1.  Вступ 

This WhiteEx Public Offer (hereinafter — ”Offer”) 
constitutes an official document, which regulates the 
relationships between Clear White Solutions Limited, 
Company No. 2043789, registration address: Intershore 
Chambers, P.O.Box 4342, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands, (“WhiteEx”, ”Us”, ”We”, or ”Our”) 
and WhiteEx Website users. 

Ця публічна оферта WhiteEx (далі — “Оферта”) є 
офіційним документом, який регулює відносини між 
Clear White Solutions Limited, реєстраційний номер: 
2043789, реєстраційна адреса: Intershore Chambers, 
P.O.Box 4342, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 
(«WhiteEx», «Ми», «Ми» або «Наш») і 
Користувачами Веб-сайту WhiteEx. 

We strongly recommend you to get acquainted with the 
terms of this Offer, and in case you disagree with any of 
its conditions, fully or partially, you should stop using 
the Website and its content, particularly, concerning the 
exploitation of WhiteEx Cards and/or making purchases 
within the Website. 

Ми наполегливо рекомендуємо вам ознайомитися з 
умовами цієї Оферти. У разі якщо ви не згодні з будь-
якою з умов Оферти, повністю або частково, ви маєте 
припинити використання Веб-сайту та його контенту, 
зокрема, відносно використання WhiteEx Карток та/або 
здійснення покупок на Веб-сайті. 

By starting the usage of the Website, the User expressly 
represents and warrants that the User has fully accepted 
this Offer, is at least 18 years of age (for individuals), has 
the full legal capacity to enter the agreement herein and 
to use the Services, and that the laws of the country of 
the User’s origin, residence and/or location do not 
prohibit the use of Our Services. It is the User’s 
responsibility to follow the rules and regulations of his 
country of residence or from which he enters and uses 
the Website and/or Our Services. 

Починаючи використання Веб-сайту, Користувач чітко 
заявляє та гарантує, що Користувач повністю прийняв 
цю Оферту, Користувачу виповнилося принаймні 18 
років (для фізичних осіб), Користувач має повну 
правоздатність та дієздатність приймати Оферту та 
використовувати Наші Послуги, що закони країни 
громадянства, резидентства та/або місцезнаходження 
Користувача дозволяють використання Наших Послуг. 
Користувач особисто несе відповідальність за 
дотримання правил і законів країни свого 
громадянства, або місцезнаходження, країни на 
території якої він відвідує та використовує Веб-сайт 
та/або Наші Послуги. 

As long as you agree to and comply with this Offer, 
WhiteEx grants non-exclusive, non-transferable, non-
sublicensable, and limited right to access and use the 
Website and Our Services.  

Поки ви погоджуєтеся з цією Офертою та не порушуєте 
її, WhiteEx надає невиключне, невідчужуване, 
обмежене право без можливості субліцензії на доступ 
та використання Веб-сайту і Наших Послуг. 

You understand and agree that any Personal Information 
provided to Us will be governed by Our User Privacy 
Policy (the “Privacy Policy”). This Privacy Policy is 
available to Users through Our Website and forms an 
integral part of this Offer. 

Ви розумієте та погоджуєтеся з тим, що будь-які 
Персональні Дані, надані Нам, регулюються Нашою 
Політикою Конфіденційності Веб-сайту WhiteEx 
(«Політика Конфіденційності»). Ця Політика 
Конфіденційності доступна для Користувачів на 
Нашому Веб-сайті і є невід’ємною частиною цієї 
Оферти. 
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IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OUTLINED 
HEREINAFTER, FULLY OR IN ANY PART, DO NOT 
ACCESS OUR WEBSITE AND DO NOT USE OUR 
SERVICES. 
 
By using the Website, you will be deemed in full 
acceptance of the terms of this Offer, as well as 
undertaking to comply with all the obligations herein. 

ЯКЩО ВИ НЕ ПРИЙМАЄТЕ ПОВНІСТЮ АБО 
ЧАСТКОВО УМОВИ, ВИКЛАДЕНІ ТУТ, ВИ МАЄТЕ  
ПОКИНУТИ НАШ САЙТ І НЕ КОРИСТУВАТИСЯ 
НАШИМИ ПОСЛУГАМИ. 
 
Використовуючи Наш Веб-сайт, ви повністю 
приймаєте умови цієї Оферти, а також зобов’язуєтеся 
виконувати всі зобов’язання, викладені в ній. 

2. Terms and Definitions. 2. Визначення термінів 

● Activation of WhiteEx Card, means a process 
of crediting the Funds to WhiteBIT cryptocurrency 
exchange User account in the amount equal to the 
WhiteEx Card denomination. 
● Website, means the Website WhiteEx via 
https://whiteex.com/, which is a platform for: 1) the 
provision of relevant information about WhiteEx 
Services, in particular, WhiteEx Cards, the terms of 
their purchase and exploitation, and 2) ordering 
WhiteEx cards directly through the Website. Being a 
scope of web pages, and published content of the 
Website constitutes the WhiteEx intellectual 
property.   
● WhiteEx Services, means Our services, which 
provide the Service Users an opportunity to purchase 
and acquire WhiteEx Cards, and further replenish the 
balance with the Funds on WhiteBIT user account 
using WhiteBIT Codes. 
● Service User, means a fully capable person of 
legal age, who has a registered active User account 
on cryptocurrency exchange WhiteBIT, and has: 1) 
obtained* WhiteEx Cards within the network of 
WhiteEx offline partners, and/or 2) ordered WhiteEx 
Cards within the Website (hereinafter – “User”, 
“You” in any forms). 
*in the meaning that it may be bought from third-
parties, distributors, agents, official representatives 
of WhiteEx, and partners both by purchase and by 
virtue of gift, promo action, prize, etc. 
● Funds, meaning cryptocurrencies, stablecoins, 
and national currencies represented on WhiteBIT. 
● Third-parties materials, meaning information, 
products, services, and intellectual property, which 
are created, published, or in any other manner 

● Активація WhiteEx Карток – процес зарахування 
Коштів на акаунт Користувача криптовалютної 
біржи WhiteBIT у розмірі, еквівалентому  номіналу 
WhiteEx Картки. 

● Веб-сайт – веб-сайт WhiteEx за адресою 
https://whiteex.com/, який є платформою для: 1) 
отримання відповідної інформації про Послуги 
WhiteEx, зокрема, про WhiteEx Картки, умови їх 
придбання та використання, та 2) замовлення 
WhiteEx Карток безпосередньо через Веб-сайт. 
Веб-сайт як сукупність веб-сторінок,  та 
опублікованого контенту є інтелектуальною 
власністю WhiteEx. 

● Послуги – це Наші послуги, які надають 
Користувачам можливість купувати та отримувати 
WhiteEx Картки, а також поповнювати Коштами 
баланс облікового запису користувача WhiteBIT за 
допомогою WhiteBIT-коду. 

● Користувач - повнолітня, дієздатна особа, яка має 
зареєстрований активний обліковий запис 
користувача на криптовалютній біржі WhiteBIT, та: 
1) отримала* WhiteEx Картку у мережі офлайн-
партнерів WhiteEx, та/або 2) замовила WhiteEx 
Картку на Веб-сайті. (надалі - “Користувач”, “Ви” 
у будь-якому відмінку).) 
*у тому значенні, що її можна придбати у 
третіх осіб, дистриб’юторів, агентів, офіційних 
представників WhiteEx та партнерів як шляхом 
покупки, так і в якості подарунка, промо-акції, 
призу тощо. 

● Кошти – криптовалюти, стейблкойни та державні 
валюти, представлені на WhiteBIT. 

● Сторонні матеріали – інформація, продукти, 
послуги та інтелектуальна власність, створені, 
опубліковані або будь-яким іншим способом 
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received from any third-parties (partners, 
distributors, etc.), apart from WhiteEx. 
● Purchase point, means an offline network of 
WhiteEx trading partners. 
● WhiteBIT, means centralized cryptocurrency 
exchange WhiteBIT (https://whitebit.com/), which 
is a WhiteEx partner regarding providing the 
WhiteEх Cards services. 
● WhiteBIT Code, means a unique number - 
alphanumeric redeemable code, secured by 
password, and designed for Activation of WhiteEx 
Card and is used for depositing Funds to WhiteBIT 
User account and  to transfer Digital assets between 
the Accounts, as described in WhiteBIT User 
Agreement (https://whitebit.com/terms).  
 
● WhiteEx Card, which means: 1) scratch-card, 
or 2) electronic card — which enables crediting the 
Funds to WhiteBIT User account, and which 
contains WhiteBIT Code. 

отримані від будь-яких третіх осіб (партнерів, 
дистриб’юторів тощо), крім WhiteEx. 
 

● Магазин – офлайн-мережа торгових партнерів 
WhiteEx. 

● WhiteBIT – централізована біржа криптовалют 
WhiteBIT (https://whitebit.com/), яка є партнером 
WhiteEx з надання послуг щодо WhiteEх Карток. 
 

● WhiteBIT-код – означає унікальний номер, код із 
цифр та літер, захищений паролем, який створений 
для активації WhiteEх Карток і використовується 
для внесення Коштів на обліковий запис 
користувача WhiteBIT і для передачі Цифрових 
активів між Акаунтами, згідно з Угодою 
користувача WhiteBIT (https://whitebit.com/terms). 

● WhiteEx Картка - означає: 1) фізичну скретч-
картку, або 2) електронну картку, яка дозволяє 
зараховувати кошти на обліковий запис 
користувача WhiteBIT і містить WhiteBIT-код. 

3. WhiteEx Card Service description 3. Опис Послуг WhiteEx Картки 

3.1. In order to activate WhiteEx Card and to credit the 
Funds to WhiteBIT user account, you should undertake 
the following actions: 

● upload and open WhiteBIT mobile application; 
or to open WhiteBIT Website; 
● log in to your WhiteBIT User account (in case 
you have no account you should register on 
WhiteBIT); 
● go the section “WhiteBIT Сodes”;  
● press “Activate Code”; 
● scan a QR-code through the camera of your 
smartphone, or enter the code specified in the bottom 
of the WhiteEx Card; 
● scratch the protection line, which hides the 
password; and 
● enter the password. 

3.1. Щоб активувати WhiteEx Картку і зарахувати 
кошти на обліковий запис користувача WhiteBIT, 
необхідно виконати наступні дії: 
● завантажити та відкрити мобільний додаток 

WhiteBIT; або відкрити сайт WhiteBIT; 
● увійти до свого облікового запису користувача 

WhiteBIT (якщо у вас немає облікового запису, то 
слід зареєструватися на WhiteBIT); 

● перейти в розділ «WhiteBIT-коди; 
● натиснути «Активувати код»; 
● відсканувати QR-код через камеру свого смартфона 

або вручну ввести код, вказаний у нижній частині 
WhiteEx Картки; 

● видалити захисну лінію, яка приховує пароль; 
● ввести пароль. 

3.2.  After the execution of the above-mentioned 
actions correctly, the Funds with respect to the WhiteEx 
Card denomination and the amount shall be credited to 
the main balance of WhiteBIT User account. 

3.2. Після вірного виконання вищевказаних дій 
Кошти згідно номіналу WhiteEx Картки будуть 
зараховані на основний баланс облікового запису 
користувача WhiteBIT. 

3.3.  Users are prohibited from any usage of WhiteEx 
Card, except for the purposes described herein. Any 

3.3. Користувачам заборонено будь-яке 
використання WhiteEx Карток, за винятком цілей, 
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illicit and unlawful actions with respect to WhiteEx 
service or its partners are prohibited. 

описаних в Оферті (тут). Будь-які протиправні та 
незаконні дії щодо Наших Послуг або Наших 
партнерів заборонені. 

3.4.  From the moment of WhiteEx Card receipt, the 
burden of responsibility for the safety of both card and 
data contained shall be born by the service User; we 
strongly recommend not to disclose or otherwise notify 
any other third parties as of the data contained in the card 
(passwords, codes, QR, etc.). 

3.4. З моменту отримання WhiteEx Картки, 
відповідальність за збереження як картки, так і 
даних, що містяться в ній, несе Користувач сервісу. 
Ми наполегливо рекомендуємо не розголошувати 
або іншим чином не повідомляти третім особам 
дані, що містяться на картці (паролі, коди, QR-код 
тощо). 

3.5.  By purchasing WhiteEx Card, and/or using 
WhiteEx service, you understand, that WhiteEx Card is 
not a payment tool or payment means, and cannot be 
used for the execution of money transfers or payments 
outside WhiteBIT. 

3.5. Купуючи WhiteEx Картку та/або користуючись 
Послугами, ви розумієте, що WhiteEx Картка не є 
ні платіжним інструментом, ні платіжним засобом і 
не може використовуватися для здійснення 
грошових переказів або платежів за межами 
WhiteBIT. 

3.6.  Regardless of the way you received the WhiteEx 
Card, you should check the integrity of the protection 
line of the card. The card with damaged protection line 
may be already used, and, therefore, invalid for further 
usage. 

3.6. Незалежно від способу отримання WhiteEx 
Картки, необхідно перевірити цілісність захисної 
лінії картки. Пошкодження захисної лінії може 
свідчити про те що Картка вже була використана, 
що матиме наслідком її непридатність для 
використання вами. 

3.7.  WhiteEx Card may be exchanged for another 
card of the equal denomination in case if it has 
mechanical damages. Already activated cards or cards 
with damaged protection lines shall not be exchanged or 
returned. 

3.7. Якщо WhiteEx Картка має механічні 
пошкодження, то її можна обміняти на іншу картку 
такого ж номіналу. Вже активовані картки або 
картки з пошкодженими захисними лініями обміну 
та поверненню не підлягають. 

4. WhiteEx Cards Purchase 4. Придбання WhiteEx Картки 

4.1. Purchase within the Purchase point 
In case if you purchase WhiteEx cards directly from the 
Purchase point — you then make a purchase agreement 
directly with one of our official offline retail partners 
(“Retail partners”). We then provide you only with 
supporting information about the Services, activation 
instructions, but we are not the party to the purchase 
agreement in that case.  

4.1. Придбання в Магазині 
Коли ви купуєте WhiteEx Картки безпосередньо в 
Магазині, то ви укладаєте договір купівлі-продажу 
безпосередньо з одним із наших офіційних офлайн-
роздрібних партнерів («Роздрібні партнери»). Ми не є 
стороною в угоді купівлі-продажу в такому випадку, і 
Ми надаємо вам лише допоміжну інформацію про 
Послуги та інструкції з активації Карток. 

WHEN ACQUIRING WHITEEX CARD WITHIN THE 
PURCHASE POINT, YOU MUST INDEPENDENTLY 
CHECK THE PHYSICAL INTEGRITY OF THE 
CARD, SCRATCH CODE, AND ALSO RECEIVE 
CONFIRMATION OF THE PURCHASE OF THE 

ОТРИМУЮЧИ WHITEEX КАРТКУ В МАГАЗИНІ, ВИ 
ПОВИННІ САМОСТІЙНО ПЕРЕВІРИТИ ФІЗИЧНУ 
ЦІЛІСНІСТЬ КАРТКИ, ЗАХИСНОЇ ЛІНІЇ, А ТАКОЖ 
ОТРИМАТИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ КУПІВЛІ КАРТКИ 
(ЧЕК, КВИТАНЦІЮ АБО ІНШЕ ОФІЦІЙНЕ 



 

 

CARD (SALES RECEIPT, STATEMENT OR ANY 
OTHER OFFICIAL CONFIRMATION OF SUCH A 
PURCHASE). 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОКУПКИ). 

You can purchase a physical WhiteEx Card from one of 
the official WhiteEx Retail partners, the list of which is 
displayed on our Website, as well as on WhiteEx’s 
official social media pages (Instagram, Twitter, 
Facebook, Telegram channel, etc.). We strongly 
recommend that you refrain from purchasing a WhiteEx 
Card from any third-parties that are not Retail partners of 
WhiteEx, as such a purchase may entail possible risks 
associated with fraud and, as a result, the irretrievable 
loss of your funds. 

Ви можете придбати WhiteEx Картку у Роздрібних 
партнерів, список яких розміщено на Нашому Веб-
сайті, а також на офіційних сторінках WhiteEx у 
соціальних мережах (Instagram, Twitter, Facebook, 
канал Telegram тощо). Ми наполегливо рекомендуємо 
вам утримуватися від покупки WhiteEx Карток у осіб, 
які не є Роздрібними партнерами WhiteEx, оскільки 
така покупка може спричинити можливі ризики, 
пов’язані з шахрайством і, як наслідок, безповоротну 
втрату ваших коштів. 

WhiteEx is not responsible for the integrity and content 
of WhiteEx Cards purchased from third-parties that are 
not Retail partners of WhiteEx. 

WhiteEx не несе відповідальності за цілісність і вміст 
WhiteEx Карток, придбаних у третіх осіб, які не є 
Роздрібними партнерами WhiteEx. 

4.2. Order of the WhiteEx cards within the Website 
There is no registration required on the Website. User 
can choose the form of the WhiteEx card, which he 
prefers to receive, in particular: 1) electronic card (in this 
case User will receive the activation code to his email 
upon the successful completion of the purchase), or 2) 
physical plastic scratch-card (in this case the physical 
plastic card will be sent to User by post. The terms and 
conditions for such services will be displayed in the order 
Form). 

4.2. Замовлення WhiteEx Карток на Веб-сайті 
Реєстрація на Веб-сайті відсутня. Користувач обирає 
тип WhiteEx Картки, яку бажає отримати, зокрема: 1) 
електронну картку (в цьому випадку Користувач 
отримає WhiteBIT-код на електронну пошту після 
успішного надання Послуг), або 2) фізичну пластикову 
скретч-карту (в цьому випадку фізична пластикова 
скретч-карта буде надіслана Користувачеві засобами 
поштового зв’язку. При цьому умови надання таких 
сервісів будуть відображені в формі замовлення). 

To purchase WhiteEx card, the User shall create an order 
by means of completing the following data in the 
relevant order form, accessible on the Website, in 
particular: 
● choose the amount of USDT (interested nominal value 

of the WhiteEx card); 
● accept the conditions of the current Offer; 
● provide correct email address (to which the 

confirmation of the order will be sent, as well as the 
activation code — for electronic cards); 

● provide your name, phone number and details of the 
post office point (in case if User chose the delivery of 
physical plastic scratch-cards); 
 

● details of your payment bank card. Please be aware, 
that WhiteEx does not store and/or gets access to your 
financial details, including, but not limited to the bank 

Для придбання WhiteEx Картки Користувач створює 
замовлення шляхом заповнення форми на Веб-сайті, в 
тому числі надає таку інформацію: 
 
● обирає суму USDT (номінал WhiteEx Картки, в 

якому зацікавлений); 
● погоджується з умовами цієї Оферти; 
● вказує правильну електронну адресу (на яку буде 

надіслано підтвердження замовлення, а також 
WhiteBIT-код — для електронних карток); 

 
● вказує своє ім'я, номер телефону та реквізити 

поштового відділення (у випадку, якщо Користувач 
замовляє доставку фізичної пластикової скретч-
картки); 

● вказує реквізити платіжної банківської картки. 
Майте на увазі, що WhiteEx не зберігає та/або не 



 

 

card number, date of issue, security codes of your 
banking data (CVV); this information comes directly 
to the payment provider in order to initiate and 
complete the payment transaction. You will be 
redirected to the payment service provider’s Website 
that will execute the payment method of your choice. 

отримує доступу до вашої фінансової інформації, 
включаючи, але не обмежуючись, номер 
банківської картки, дату випуску, коди безпеки 
ваших банківських даних (CVV); ця інформація 
надходить безпосередньо до постачальника 
платіжних послуг, щоб ініціювати та завершити 
платіжну транзакцію. Ви будете перенаправлені на 
веб-сайт постачальника платіжних послуг, який 
виконає оплату згідно вашого вибору. 

Upon filling the above-mentioned data and pressing the 
payment button within the time frame specified on the 
Order page, the Order is processed. The Order enters into 
force from the moment of successful payment executed 
by the User, about which the User receives an email 
confirmation with the details of the Order as well as 
electronic card with WhiteBIT code. 

Замовлення обробляється після заповнення 
вищезазначених даних і натискання кнопки оплати 
протягом часу, вказаного на сторінці Замовлення. 
Замовлення набирає чинності з моменту успішного 
здійснення оплати Користувачем, про що Користувач 
отримує підтвердження електронною поштою з 
деталями Замовлення, а також електронну WhiteEx 
Картку.  

Please note that usually such an email arrives instantly, 
but due to circumstances beyond our control, the delivery 
may take up to 1 (one) hour. Such delays may be due to 
both technical delays and delays associated with the 
Internet, as well as delays in the provision of financial 
services, which are rendered by third-party financial 
institutions. 

Звертаємо увагу, що зазвичай такий електронний лист 
надходить миттєво, але через обставини, які не 
залежать від нас, доставка може тривати до 1 (однієї) 
години. Такі затримки можуть бути спричинені як 
технічними причинами, так і затримками, пов’язаними 
з Інтернетом, а також затримками на боці третіх сторін-
надавачів фінансових послуг. 

User is solely responsible for the correctness of data 
provided. User shall also be aware, that after completing 
the Order form there is no opportunity to change/modify 
any data provided, i.e., it is impossible to change the data 
filled after submitting the Order form. In such cases, the 
User himself/herself bears responsibility for his/her 
inaccurate and incorrect actions and also carries the risk 
of losing Funds. 

Користувач самостійно несе відповідальність за 
правильність наданих даних. Користувач також 
повинен враховувати, що після заповнення форми 
Замовлення та її підтвердження, немає можливості 
замінити/змінити будь-які надані дані, відповідно, 
немає можливості змінити введені дані після 
відправлення форми Замовлення. В таких випадках, 
Користувач самостійно несе відповідальність за 
неточні та невірні дії, а також несе ризик, втрати 
Коштів. 

Therefore, WhiteEx will not make any refunds due to 
inaccuracies in the data provided in the Order Form. 
User shall be aware that he/she can use WhiteEx card 
only once and with respect to the full nominal value of 
the WhiteEx card; no partial use of nominal value shall 
be permitted. 

Таким чином, WhiteEx не повертатиме Кошти у зв'язку 
з наданням неточних даних у формі Замовлення. 
Користувач проінформований, що WhiteEx Картка 
може бути використана тільки один раз і на повний 
номінал WhiteEx Картки;  не допускається часткове 
використання номінальної вартості Картки). 

Please note that at the time of receipt of the WhiteEx 
Card (Purchase of a physical card within the Purchase 

Зверніть увагу, що на момент отримання WhiteEx 
Картки (купівлі фізичної картки в Магазині або 



 

 

point or electronic WhiteEx card by email) WhiteEx 
Services are considered to be provided in full. 

відправлення електронної WhiteEx Картки 
електронною поштою) Послуги WhiteEx вважаються 
наданими в повному обсязі. 

In the event of any issues or difficulties related to the 
activation of the WhiteBIT code provided in the 
WhiteEx Card, you need to contact WhiteEx support 
directly. Each such case will be considered on a case-by-
case basis within a reasonable time frame. 

У разі виникнення будь-яких проблем або труднощів, 
пов’язаних з активацією коду WhiteBIT, який міститься 
в WhiteEx Картці, вам необхідно звернутися 
безпосередньо до служби підтримки WhiteEx. Кожен 
такий випадок розглядатиметься окремо протягом 
розумного строку. 

WhiteEx is neither a cryptocurrency exchange, 
blockchain/cryptocurrency payment processor, nor a 
provider of cryptocurrency custody as part of the 
Services. 

WhiteEx не виступає ні криптовалютною біржею, ні 
блокчейн/крипто процесором платежів, ані 
постачальником послуг зберігання криптовалюти в 
рамках надання Послуг.  

While using WhiteEx Website or the Services, you may 
separately be offered additional services, products or 
promotions by third-parties. If you decide to use any of 
these third-party services, you do so at your own risk and 
are solely responsible for reviewing, understanding and 
complying with the associated terms and conditions. We 
expressly disclaim any liability for third-party services 
and are not responsible for the performance of third-
party services or products. 

Під час користування Веб-сайтом або Послугами, треті 
сторони можуть окремо запропонувати вам додаткові 
послуги, продукти чи акції. Якщо ви вирішите 
використовувати послуги таких третіх сторін, ви 
робите це на свій власний ризик і несете повну 
відповідальність за дослідження, погодження та 
дотримання відповідних умов. Ми прямо заявляємо, що 
Ми не несемо жодної відповідальності за ефективність 
та своєчасність, надання чи ненадання послуг або 
продуктів третіми сторонами. 

5. Intellectual Property 5. Права інтелектуальної власності 

5.1. All the components of WhiteEx service (program 
code, texts, graphics, commercial names, registered or 
unregistered trademarks, and other intellectual property, 
which the Website contains) are fully owned by WhiteEx 
and protected by intellectual property protection laws 
(including, but not limited to all the exclusive proprietary 
and moral intellectual property rights to the mentioned 
objects). 

5.1. Усі компоненти сервісу WhiteEx, (програмний 
код, тексти, графіка, комерційні назви, зареєстровані 
чи незареєстровані торгові марки та інша 
інтелектуальна власність, яку містить Веб-сайт) 
повністю належать WhiteEx та підлягають захисту 
згідно законодавства про захист інтелектуальної 
власності (включаючи, але не обмежуючись - всі 
виключні майнові та немайнові права інтелектуальної 
власності на згадані об’єкти). 

5.2. Commercial usage in any manner of any materials 
or elements of the service without written consent from 
WhiteEx is restricted. You further acknowledge that any 
other use of content from our Website is strictly 
prohibited, and you agree not to infringe or enable others 
to infringe our intellectual property rights. 

5.2. Комерційне використання будь-яким способом 
будь-яких елементів, компонентів Веб-сайту без 
письмової згоди WhiteEx заборонено. Будь-яке 
використання контенту Веб-сайту з метою іншою за 
передбачену цією Офертою, суворо заборонено, в тому 
числі заборонено порушувати наші права 
інтелектуальної власності, або сприяти третім особам в 
такому порушенні.  



 

 

5.3. Third-party materials are published on the Website 
based on the appropriate license agreements between the 
owners of such materials and WhiteEx, therefore, such 
materials also cannot be used by the User without 
reasonable legal ground. 

5.3. Сторонні матеріали, публікуються на Веб-
сайті, на підставі відповідних ліцензійних угод між 
власниками таких матеріалів і WhiteEx, тому такі 
Сторонні матеріали також не можуть бути використані 
Користувачем без відповідної правової підстави. 

5.4. All trade names, company names, trademarks, 
service marks and other WhiteEx names constitute its 
proprietary marks, protected by law and shall not be 
copied, imitated or used, in whole or in part, without the 
prior written consent of WhiteEx. This Offer does not 
grant Users any rights in respect of any such trademarks.  

5.4. Усі назви компаній, торгові марки, знаки, 
іконки та інші назви пов’язані із WhiteEx належать 
WhiteEx на праві власності і захищені законом, тому 
Користувачам заборонено їх копіювати, 
перетворювати, використовувати, повністю чи 
частково, без попередньої письмової згоди WhiteEx. Ця 
Оферта не надає Користувачам жодних прав щодо 
таких торгових марок, назв та знаків. 

5.5. You understand and agree that any feedback, input, 
suggestions, recommendations, improvements, changes, 
specifications, test results, or other data or information 
that you provide or make available to WhiteEx arising 
from or related to your use of the Services shall become 
WhiteEx exclusive property and may be used by 
WhiteEx to modify, enhance, maintain and improve the 
Services without any obligation or payment to you 
whatsoever.  

5.5. Ви розумієте та погоджуєтеся з тим, що будь-
які відгуки, вхідні дані, пропозиції, рекомендації, 
вдосконалення, зміни, специфікації, результати 
випробувань або інша інформація, які ви надаєте або 
випливають із вашого користування Послугами, 
стають ексклюзивною власністю WhiteEx і можуть 
використовуватися WhiteEx для модифікації, 
покращення, аналізу, обслуговування та 
вдосконалення Послуг без виникнення будь-яких 
зобов’язань або оплати перед вами. 

5.6. You accept and acknowledge that the materials and 
content of our Services are made available to you solely 
for the purposes described herein. 

5.6. Ви приймаєте та визнаєте, що матеріали та 
вміст наших Послуг надаються вам виключно для 
цілей, описаних тут. 

6. Changes to the Offer 6. Зміни в Оферті 

We may change this Offer (including Our Privacy 
Policy), any other policies and procedures by posting 
revisions on our Website from time to time without prior 
notice or liability. You understand that it is your 
responsibility to check our Website from time to time for 
any such changes.  

Ми можемо змінювати цю Оферту (включаючи нашу 
Політику конфіденційності), будь-які інші політики та 
процедури, публікуючи актуальні редакції на Нашому 
Веб-сайті час від часу без попереднього сповіщення 
або відповідальності. Перевірка актуальної редакції 
Оферти перед кожним використанням Послуг є 
відповідальністю Користувача.    

We may also change, augment, improve, update, 
enhance, modify, discontinue, remove features from, or 
impose limitations or restrictions on Services or alter the 
design, construction, functions and features thereof from 
time to time without prior notice or liability. If you do 
not agree with any such changes, your sole and exclusive 
remedy is to terminate your use of our Services. In 

Ми також можемо час від часу змінювати, 
доповнювати, покращувати, оновлювати, 
модифікувати, зупиняти, видаляти, обмежувати 
функції або забороняти використання Послуг або 
змінювати дизайн, конструкцію, функціонал та 
зовнішній вигляд Веб-сайту без обов’язку 
попереднього повідомлення чи будь-якої 



 

 

addition, please note that these changes will not affect 
already purchased/used WhiteEx cards and/or Services 
provided. 

відповідальності. Якщо ви не згодні з будь-якими 
такими змінами, вашим єдиним і виключним засобом 
захисту є припинення використання Наших Послуг. 
Крім того, зверніть увагу, що такі зміни не впливають 
на вже придбані/використані WhiteEx Картки та/або 
надані Послуги. 

Your continued use of the Services thereafter is deemed 
to be your agreement to and acceptance of any such 
changes. 

Подальше користування Послугами після внесення 
змін до Оферти, вважається вашою згодою з 
актуальною версією Оферти та прийняттям будь-яких 
таких змін. 

7. Security  7. Безпека 

You agree that you are solely responsible for the 
accuracy of the data you provided while completing the 
order form, as well as for all the actions associated with 
your usage of the WhiteEx card. You also agree that you 
are solely responsible for safeguarding your data or 
WhiteEx cards from loss, theft, compromise or 
unauthorized access.  

Ви погоджуєтеся з тим, що несете особисту 
відповідальність за достовірність даних, які ви надали 
під час заповнення форми замовлення, а також за всі 
дії, пов’язані з вашим використанням WhiteEx Картки. 
Ви особисто відповідальні за захист як своїх даних так 
і WhiteEx Карток від втрати, крадіжки, зламу чи іншого 
несанкціонованого доступу. 

You acknowledge and agree that provision of Services 
may be transmitted or facilitated through third party 
facilities, third party services or common carriers, 
including without limitation the Internet, post services 
etc. While we will implement and maintain 
commercially reasonable security measures designed to 
safeguard Services, it may be possible for third parties to 
corrupt or interfere with the same. 

Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що надання Послуг 
може відбуватися за допомогою засобів, служб, носіїв, 
операторів та послуг наданих третіми особами, 
включаючи, але не обмежуючись, через Інтернет, 
поштовими службами тощо. Хоча Ми впроваджуємо та 
підтримуємо комерційно обґрунтовані заходи безпеки 
надання Послуг, все ж таки є ризик втручання та 
нанесення шкоди третіми сторонами. 

8. Warranty Disclaimer 8. Відмова від гарантій 

WhiteEx Cards and Services exists within the framework 
of the virtual currency, which itself carries significant 
risks associated with virtual currency markets, 
transactions, investments (investment/asset management 
services), etc. 

WhiteEx Картки та Послуги існують в рамках обігу 
віртуальної валюти, яка сама по собі несе значні 
ризики, пов’язані з ринками віртуальної валюти, 
транзакціями, інвестиціями (послуги з управління 
інвестиціями/активами) тощо. 

Nevertheless, We are responsible for the correctness of 
the code on WhiteEx cards (if it was not compromised in 
case of damage to the card or scratch line), as well as for 
the quality of our Services, including WhiteEx Support 
Services. 

Тим не менш, Ми несемо відповідальність за 
правильність коду на WhiteEx Картках (якщо він не був 
скомпрометований у разі пошкодження картки чи 
захисної лінії), а також за якість Наших Послуг, 
включаючи Службу підтримки WhiteEx. 

You acknowledge and agree that your use of the Services 
and WhiteEx cards is at your sole risk. We provide the 
Services on an “as-is” and “as-available” basis and, to 

Ви визнаєте та погоджуєтесь, що використовуєте 
Послуги та картки WhiteEx на власний ризик. Ми 
надаємо Послуги з усіма несправностями, за 



 

 

the maximum extent permitted by applicable law, We 
disclaim all representations, warranties and conditions 
regarding the Services or your use thereof, including 
without limitation any warranties or conditions of 
quality, durability, fitness for a particular purpose, non-
infringement, title, quiet enjoyment or quiet possession 
and those arising by statute or in law, or from a course of 
dealing or usage of trade.  

принципом «як є» та «за наявності» і, у максимально 
дозволеному законодавством обсязі, Ми відмовляємося 
від будь-яких заяв, гарантій та обов’язків щодо Послуг 
або їх використання Користувачами, включаючи, але 
не обмежуючись, від будь-яких гарантій, умов якості, 
довговічності, придатності та відповідності меті 
використання, дотримання та непорушення прав третіх 
сторін, спокійного користування чи спокійного 
володіння, а також ті, що випливають із закону чи 
нормативних актів, або в результаті ділових операцій 
чи використання торгівлі. 

We cannot and do not warrant that the Services will meet 
your requirements or expectations, will operate without 
interruptions, that they will be error-free, virus-free, that 
the results obtained from their use will be timely, 
accurate, reliable or current or that any or all deficiencies 
can be found or corrected.  

Ми не можемо гарантувати і не гарантуємо, що 
Послуги відповідатимуть вашим вимогам чи 
очікуванням, працюватимуть без перебоїв, не матимуть 
помилок, вірусів, що результати, отримані від їх 
використання, будуть своєчасними, точними і 
надійними, що будь-які чи всі загалом недоліки можна 
знайти або виправити. 

We accept no responsibility for, and do not warrant the 
accuracy, currency or reliability of any output or data 
prepared by or with the assistance of the Services.  
 
We are not obliged to review the completeness, accuracy 
or any other aspect of any information provided or 
processed through or using the Services. 

Ми не несемо відповідальності та не гарантуємо 
точність, актуальність або надійність будь-яких 
вихідних даних, незважаючи чи були вони оброблені за 
допомогою/із залученням Наших Послуг. 
Ми не зобов’язані перевіряти повноту, точність чи 
будь-які інші аспекти будь-якої інформації, наданої чи 
обробленої за допомогою Послуг або в результаті їх 
використання. 

We shall not be liable, and assume no responsibility, for 
any loss or damages arising from or in connection with: 
  
● any access, inability to access, delay, fault or failure 

of the Services resulting directly or indirectly from 
your or any public, peer-to-peer or third-party 
hardware, software, service, service provider, 
network, information, User or computing resource 
(including without limitation any delay, fault, error 
or failure in any transactions or the confirmation of 
any transactions, including those arising from 
failures in publication of blocks, network 
connectivity issues or changes in the standards, 
procedures or protocols); 
 
 
 

● any other act or omission of any third-party. 

Ми не несемо жодної відповідальності за будь-які 
прямі чи непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду, 
що виникли внаслідок або у зв’язку із: 
● будь-якими доступами чи неможливістю отримати 

доступ, затримками, збоями або помилками у 
наданні Послуг, якщо це є прямим або 
опосередкованим результатом будь-якого вашого 
чи публічного, однорангового чи централізованого 
стороннього апаратного забезпечення, 
програмного забезпечення, служби, постачальника 
послуг, мережі, інформації, ресурса (включаючи, 
але не обмежуючись, будь-якими затримками, 
збоями, помилками у транзакціях або процессі 
підтвердження транзакцій, у тому числі тих, що 
виникають через збої в публікації блоків, проблеми 
з підключенням до мережі, зміни протоколів, 
стандартів та процедур); 

● будь-якими іншими діями чи бездіяльністю третіх 



 

 

сторін. 

We cannot represent or warrant that Services will be 
secure or securely processed at all times. You understand 
that you are solely responsible for all transactions, 
including without limitation the terms, validity, 
performance, consummation or any other aspect of any 
related transaction. 

Ми не можемо стверджувати чи гарантувати, що 
Послуги будуть захищені чи безпечно оброблятися в 
певний чи весь проміжок часу. Ви розумієте, що несете 
виключну відповідальність за всі транзакції, 
включаючи, але не обмежуючись, їх умовами, 
дійсністю, результативністю, успішним виконанням, 
або будь-які іншими аспектами, в тому числі будь-якої 
пов’язаної транзакції. 

You agree that, to the maximum extent permitted by 
applicable law, our aggregate liability arising from or 
related to this Offer in any manner will be limited to 
direct and approved damages not to exceed: the amount 
you have paid to use the Services for the 30 (thirty) day 
period immediately preceding the cause of action. 

Ви погоджуєтеся з тим, що в максимальному ступені, 
дозволеному чинним законодавством, Наша сукупна 
відповідальність, яка випливає з цієї Оферти або будь-
яким чином пов’язана з нею, буде обмежена прямими 
та схваленими збитками, проте загальна сума таких 
збитків не може перевищувати: суму, яку ми отримали 
від Користувача в результаті надання Послуг протягом 
останніх 30 (тридцяти) днів, які безпосередньо 
передували позову. 

To the maximum extent permitted by applicable law, in 
no event shall we be liable for any consequential, 
incidental, indirect, special, punitive, or other damages 
whatsoever (including, without limitation, damages for 
loss of revenue, profits, or expected savings, business 
interruption, loss of privacy, loss of data or information 
or other pecuniary or intangible loss) arising out of this 
Offer of or inability to use Services and WhiteEx cards, 
even if we foresee or have been advised of the possibility 
of such damages. 

У максимальному обсязі, дозволеному чинним 
законодавством, Ми не несемо відповідальності за 
будь-які прямі та непрямі, випадкові чи умисні, 
штрафні чи інші збитки (включаючи, але не 
обмежуючись, збитки через втрату прямого чи 
потенційного доходу або очікуваних заощаджень, 
вимушені перерви в діяльності бізнесу, втрата 
конфіденційності, втрату даних чи інформації, або інші 
матеріальні або нематеріальні збитки), що виникають у 
зв’язку з цією Офертою, неможливістю використання 
Послуг і WhiteEx Карток, навіть якщо Ми передбачали 
чи мали передбачити можливість таких збитків. 

In case if your jurisdiction does not allow some or all of 
the exclusions or limitations of liability set forth in this 
Offer, such limitations, exclusions and disclaimers may 
not apply to you. 

Якщо законодавство країни вашого резидентства не 
дозволяє деякі або всі виключення чи обмеження 
відповідальності, викладені в цій Оферті, такі 
обмеження, виключення та застереження можуть не 
застосовуватися до вас. 

You will indemnify and hold us harmless from and 
against all damages arising from or related to:  
● your breach of this Offer; and 
● third-party claims arising from or related to your 

acts, omissions or transactions.  
 

Ви зобов’язуєтеся відшкодувати та звільнити нас від 
будь-яких збитків, які виникли або пов’язані з: 
● порушення вами цієї Оферти; і 
● претензії третіх сторін, що виникають або 

пов’язані з вашими діями, бездіяльністю чи 
операціями. 

Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що ми можемо 



 

 

You acknowledge and agree that we may subcontract our 
obligations under this Offer  and may use third parties to 
provide equipment, software and services used to operate 
and provide the Services. 

передати наші зобов’язання за цією Офертою та 
можемо використовувати третіх сторін для надання 
обладнання, програмного забезпечення та послуг, які 
використовуються для роботи та надання Послуг. 

9. Legal Proceedings 9. Вирішення спорів 

You agree that all claims, disputes or disagreements of 
any nature whatsoever arising from or relating to this 
Offer, the Services or Us (“Dispute”) will, at our sole 
option, be settled by the  law of the British Virgin Islands 
(“Applicable Law”).  
 
Any dispute between you and Us, should be resolved 
initially through negotiations within 30 (thirty) business 
days. If a dispute was not resolved by negotiations, it 
should be referred to and finally resolved by the 
competent court under the law of the British Virgin 
Islands. 

Ви погоджуєтеся з тим, що всі претензії, суперечки чи 
розбіжності будь-якого характеру, які випливають із 
цієї Оферти, Послуг або щодо Нас («Спір»), будуть, на 
наш виключний вибір, вирішуватися згідно 
законодавства Британських Віргінських Островів 
(«Застосовне Право»). 
Будь-які спори між вами і Нами мають спочатку 
вирішуватися шляхом переговорів протягом 30 
(тридцяти) робочих днів. Якщо спір не було вирішено 
шляхом переговорів, то він має бути переданий і 
остаточно вирішений компетентним судом згідно 
законодавства Британських Віргінських Островів. 

10. Force Majeure 10. Обставини непереборної сили 

If performance of any of our obligations is prevented, 
restricted, or interfered with, by reason of: fire, flood, 
earthquake, explosion or other casualty or accident or act 
of God; strikes or labor disputes; inability to procure or 
obtain delivery of parts, supplies, power, 
telecommunication services, equipment or software from 
suppliers, war or other violence; any law, order, 
proclamation, regulation, ordinance, demand or 
requirement of any governmental authority; or any other 
act or condition whatsoever beyond Our reasonable 
control, We will be excused from such performance to 
the extent of such prevention, restriction or interference. 

Якщо виконання будь-яких Наших зобов’язань 
обмежується, стає неможливим або недоцільним через: 
пожежу, повінь, землетрус, вибух чи інший нещасний 
випадок або стихійне лихо, обставини непереборної 
сили; страйки або трудові спори; неможливість 
закупити або доставити матеріали, електроенергію, 
телекомунікаційні послуги, обладнання чи програмне 
забезпечення від постачальників, війна чи інше 
насильство; будь-який закон, наказ, проголошення, 
нормативно-правовий акт, розпорядження, вимога 
будь-якого державного органу; або через будь-які інші 
дії чи умови, що виходить за межі нашого розумного 
контролю, Ми будемо звільнені від виконання 
зобов’язань в межах такого обмеження, неможливості 
чи недоцільності. 

11. Severability 11. Автономність положень Оферти 

To the extent that any provision of this Offer is declared 
by a court or other lawful authority of competent 
jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable:  
● such provision shall be severed and deleted or 

limited so as to give effect to the intent of the parties 
insofar as possible and both parties will use their best 
efforts to substitute a new provision of like economic 

У тій мірі, в якій будь-яке положення цієї Оферти буде 
визнано судом або іншим компетентним органом 
недійсним, незаконним або невиконуваним: 
● таке положення буде виокремлено та 
видалено/обмежено, таким чином, щоб реалізувати 
початкові наміри сторін, наскільки це можливо. Обидві 
сторони докладуть усіх зусиль, щоб замінити 



 

 

intent and effect for the illegal, invalid or 
unenforceable provision, and the remainder of this 
Offer shall continue in full force and effect with 
respect to all other provisions; and  
 

● notwithstanding the foregoing, We reserve the right 
to terminate this Offer. 

 

незаконне, недійсне або нездійсненне положення 
новим положенням, що має подібні економічні наміри 
та наслідки, а інші положення Оферти мають 
залишатися в силі та реалізовуватися у відповідності до 
інших умов, та 
● незважаючи на все вищезазначене, Ми 
залишаємо за собою безумовне право припинити дію 
цієї Оферти. 
 

12. Notices  12. Сповіщення 

Except as expressly set out in this Offer, any demand, 
notice or other communication to be given to Us shall be 
given in writing by mail to the following address: 
whiteex_card@gmail.com or to such other addresses and 
means of communication provided on Our Website 
https://whiteex.com/, as We may advise you from time 
to time, including through the Services or Our Website. 

За винятком випадків, прямо передбачених цією 
Офертою, будь-яка вимога, повідомлення чи інша 
кореспонденція, що надсилається Нам, має бути 
надіслана в письмовій формі електронною поштою на 
таку адресу: whiteex_card@gmail.com або на іншу 
адресу та/чи іншими засобами зв’язку, вказаними на 
Веб-сайті (https://whiteex.com/), чи згідно з Нашими 
періодичними інструкціями, зокема через Послуги чи 
Веб-сайт. 

Any demand, notice or other communication to be given 
to you may be executed by mail, fax or email using the 
contact details you have provided to Us, and We have on 
record or posted through the Services or Our Website.  

Будь-яка вимога, повідомлення чи інша 
кореспонденція, що підлягає направленню вам, 
надсилається Користувачу поштою, факсом або 
електронною поштою, вказані в контактних даних, які 
ми отримали раніше від Користувача, або 
опубліковується на Нашому Веб-сайті. 

If any questions as to the WhiteEx service, terms, and 
ways of WhiteEx Cards purchase or exploitation arise, 
please feel free to contact the WhiteEx support team by 
submitting a feedback form via the Website. 
 
Particularly you should provide the following 
information: 

-       email; 
-       phone number. 

Terms of storage and processing of the data obtained, as 
well as the scope of such data, shall be subject to the 
Privacy Policy, which being a separate document, 
constitutes an integral part of this Offer. 

У разі виникнення будь-яких питань щодо Послуг 
WhiteEx, умов і способів придбання або використання 
WhiteEx Карток, будь ласка, зв’яжіться із Нашою 
службою підтримки, надіславши форму зворотного 
зв’язку через Веб-сайт.  
Зокрема, ви повинні надати таку інформацію: 
- електронна пошта; 
- телефонний номер. 
 
Умови зберігання та обробки отриманих даних, а також 
обсяг таких даних регулюються Політикою 
конфіденційності, яка, будучи окремим документом, є 
невід’ємною частиною цієї Оферти. 
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