
                                                     
 
Палажэнне аб Электронным Падарункавым сертыфікаце 
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «ЦЕНТРКУРОРТ»  
(далей – Палажэнне) 

 

I. ТЭРМІНЫ І ВЫЗНАЧЭННІ 

1. Электронны Падарункавы сертыфікат (далей – ЭПС ці сертыфікат) - 

дакумент, які сведчыць права прад'яўніка набыць турыстычныя паслугі на партале 

VETLIVA.RU (VETLIVA.BY, VETLIVA.COM) рэспубліканскага ўнітарнага 

прадпрыемства «ЦЭНТРКУРОРТ» турыстычныя паслугі/туры (далей – 

турыстычныя паслугі) на суму, роўную намінальнаму кошту ЭПС. 

2. Эмітэнт ЭПС - рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства 

«ЦэнтрКурорт» (партал VETLIVA.RU, VETLIVA.BY, VETLIVA.COM). 

3. Намінальны кошт ЭПС - сума, якая размешчана на Электронным 

падарункавым сертыфікаце або ў e-mail лісце, SMS-паведамленні, якая адпавядае 

памеру плацяжу, які павінен унесці Набытчык пры пакупцы Электроннага 

падарункавага сертыфіката. 

4. Набытчык ЭПС - асоба, якая набывае ЭПС для дальнейшага яго 

выкарыстання або перадачы трэцім асобам (набытчыкам ЭПС можа быць 

грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, замежным грамадзянінам, або асобай без 

грамадзянства). 

5. Прад'яўнік ЭПС - асоба, якая з'яўляецца ўладальнікам ЭПС і якая мае 

права выкарыстоўваць яго ў якасці аплаты за паслугі на партале VETLIVA.RU 

(VETLIVA.BY, VETLIVA.COM) рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства 

«ЦэнтрКурорт» (прад'яўнікам ЭПС можа быць грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, 

замежным грамадзянінам, або асобай без грамадзянства). 

6. Намінальны кошт ЭПС — 15 BYN, 20 BYN, 30 BYN, 40 BYN 50 BYN 

7. Прад'яўленне ЭПС - прадастаўленне кода сертыфіката прад'яўнікам 

эмітэнту на партале VETLIVA.RU (VETLIVA.BY, VETLIVA.COM), названага ў e-mail 

лісце і (або) SMS-паведамленні, якія высылаюцца набытчыку пасля аплаты 

Электроннага падарункавага сертыфіката ў электронным выглядзе. 

8. Атаварванне ЭПС - прад'яўленне ЭПС прад'яўнікам эмітэнту для 

набыцця на падставе ЭПС паслуг, выбраных прад'яўнікам на партале VETLIVA.RU 

(VETLIVA.BY, VETLIVA.COM) (атаварванне ЭПС магчыма толькі ў рамках аднаго 

заказу на партале VETLIVA.RU (VETLIVA.BY, VETLIVA.COM), у сувязі з 

аднаразовасцю вырарыстання ЭПС). 

 

II. ПАРАДАК АФАРМЛЕННЯ, ВЫДАЧЫ І КАРЫСТАННЮ ЭПС. 

9. ЭПС змяшчае наступную абавязковую інфармацыю: намінальны кошт 

ЭПС; дату выдачы ЭПС, тэрмін дзеяння ЭПС. 

10. ЭПС пацвярджае ўнясенне набытчыкам грашовых сродкаў, якія 

залічваюцца ў якасці папярэдняй аплаты за турыстычныя паслугі, якія рэалізуюцца 

эмітэнтам на партале VETLIVA.RU (VETLIVA.BY, VETLIVA.COM). 

 



                                                     
 

11. Прад'яўнік ЭПС  мае права на атрыманне паслуг на суму, адпаведную 

суме указанай на ЭПС, шляхам прад'яўлення ЭПСё. 

12. Прад'яўнік мае права атрымаць любыя паслугі, якія даступныя на 

момант прад'яўлення ЭПС на партале VETLIVA.RU (VETLIVA.BY, VETLIVA.COM). 

13. Тэрмін дзеяння ЭПС - 90 (дзевяноста) каляндарных дзён з даты яго 

выдачы. Датай выдачы ЭПС лічыцца дата, указаная на ЭПС  пры яго выдачы. Пасля 

заканчэння тэрміну дзеяння сертыфіката ЭПС губляе сваю сілу і эмітэнтам не 

абслугоўваецца, грашовыя сродкі, аплочанные за выдачу сертыфіката, эмітэнтам 

не вяртаюцца. 

14. Для атрымання ЭПС Набытчык павінен зрабіць аплату ў памеры 

намінальнага кошту ЭПС. 

15. Пасля аплаты ЭПС Набытчык атрымлівае унікальны код, які 

высылаецца на e-mail і (або) SMS-паведамленнем, а таксама ЭПС, які абавязкова 

змяшчае намінальны кошт ЭПС і дату яго выдачы. 

16. ЭПС не з'яўляецца іменным. Набытчык сертыфіката мае права 

падарыць або іншым спосабам перадаць сертыфікат трэцяй асобе (прад'яўніку). З 

моманту перадачы ЭПС набытчыкам прад'яўніку апошні аўтаматычна прымае ўсе 

ўмовы. 

17. Прад'яўнік ЭПС не мае права публікаваць ў сацыяльных сетках (і іншых 

месцах) для масавага доступу лічбавы унікальны код, які перадаецца яму 

адначасова з Электронным Падарункавым сертыфікатам. 

18. Каб скарыстацца ЭПС на партале VETLIVA.RU (VETLIVA.BY, 

VETLIVA.COM) патрабуецца ўвесці атрыманы унікальны код у Кошык, у поле 

«ПРОМАКОД» пры афармленні заказу. 

19. Сума ўнесеных набытчыкам грашовых сродкаў, роўная намінальнаму 

кошту ЭПС, з'яўляецца папярэдняй аплатай за паслугі, якія падлягаюць перадачы 

ў будучыні прад'яўніку пры прад'яўленні ЭПС. 

20. Прад'яўнік прад'яўляе ЭПС да атаварвання на працягу тэрміну яго 

дзеяння адзін раз на партале VETLIVA.RU (VETLIVA.BY, VETLIVA.COM). 

21. У выпадку, калі сумарны кошт паслуг, выбраных прад'яўнікам, менш за 

намінальны кошт ЭПС, то розніца прад'яўніку не выплочваецца. Розніца таксама не 

можа быць выкарыстана ў рамках іншага закузу на партале VETLIVA.RU 

(VETLIVA.BY, VETLIVA.COM) .у сувязі з у сувязі з аднаразовасцю вырарыстання 

ЭПС. 

22. У выпадку калі сумарны кошт паслуг, выбраных прад'яўнікам, 

перавышае намінальны кошт ЭПС, то прад'яўнік павінен ажыццявіць адпаведную 

даплату або выбраць паслугі меншага кошту ў межах намінальнага кошту ЭПС.  

23. Пры наяўнасці ў аднаго прад'яўніка адразу некалькіх ЭПС дапускаецца 

іх сумаванне. Для гэтага неабходна пры афармленні заказу на партале VETLIVA.RU 

(VETLIVA.BY, VETLIVA.COM) адначасова ўнесці ўсе даступныя ўнікальныя кады ў 

полі «ПРОМАКОД». 

24. Асабістая зніжка і іншыя зніжкі не распаўсюджваюцца на кошт ЭПС. 

Прад'яўнік не мае права абмяняць Электронны Падарункавы сертыфікат на 

грашовыя сродкі. 



                                                   
 

25. ЭПС набываюцца за наяўны ці безнаяўны разлік. Набытчыкі 

сертыфікатаў уносяць у касу эмітэнта суму грашовых сродкаў роўных намінальнаму 

кошту сертыфіката або пералічваюць суму грашовых сродкаў у безнаяўным 

парадку з указаннем адпаведнага прызначэння платы. 

26. ЭПС не падлягае атаварванню пасля заканчэння тэрміну яго дзеяння. 

27. У выпадку страты (крадзяжу) або пашкоджання, якое не дазваляе 

ідэнтыфікаваць ЭПС па намінальным кошце, а таксама не дазваляе вызначыць код 

ЭПС, дату яго выдачы, ЭПС не аднаўляецца і да атаварвання не прымаецца. 

Грашовыя сродкі ў данным выпадку не вяртаюцца. 

28. Паданне прэтэнзій на прадмет якасці і аб'ёму турыстычных паслуг, 

набытых з выкарыстаннем ЭПС, ужыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам 

Рэспублікі Беларусь. 



 


