ДОДАТОК A: Тарифи оплати згідно з Єдиною політикою вирішення спорів щодо
доменних імен в домені .UA
Один член Комісії
Кількість доменних імен, включених
у позов

Плата (долар США)

Від 1 до 5

1500 [Член Комісії: 1000, Центр ВОІВ: 500]

Від 6 до 10

2000 [Член Комісії: 1300, Центр ВОІВ: 700]

Понад 10

Вирішується під час консультації з Центром
ВОІВ

Три члени Комісії
Кількість доменних імен, включених
у позов

Плата (долар США)

Від 1 до 5

4000 [Голова Комісії: 1500, член Комісії: 750,
Центр ВОІВ: 1000]

Від 6 до 10

5000 [Голова Комісії: 1750, член Комісії:
1000, Центр ВОІВ: 1250]

Понад 10

Вирішується під час консультації з Центром
ВОІВ

1. Плата складається з коштів, які Центр ВОІВ стягує за оформлення документів, та
коштів, які виплачуються членам Комісії.
2. У разі відхилення позову відповідно до пункту 4 Правил .UA та пункту 5 (b)
Додаткових правил або припинення адміністративного провадження до призначення
Адміністративної комісії, у випадках, які стосуються не більше 10 доменних імен, Центр
ВОІВ стягує плату за оформлення документів у розмірі частки Центру ВОІВ від
загальної суми; для випадків, які стосуються більше 10 доменних імен, Центр ВОІВ на
власний розсуд визначає розмір плати за оформлення документів, яку Центр ВОІВ має
право стягнути. У разі припинення адміністративного провадження після призначення
Адміністративної комісії Центр ВОІВ на власний розсуд визначає, чи підлягає
відшкодуванню будь-яка сума плати, сплаченої сторонами.
3. Платежі здійснюються будь-яким із таких способів:
Банківський переказ (для платежів у доларах США):
Отримувач:

Всесвітня організація інтелектуальної власності, шемін дес Коломбетс, 34, 1211
Женева, Швейцарія (WIPO / OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20,
Switzerland)
Номер рахунку (IBAN): CH6804835063039782000
Swift-код: CRESCHZZ80A
Банк: «Кредит Суісс» (Credit Suisse), 1211 Женева 70, Швейцарія
(При здійсненні переказу вкажіть мету платежу, зокрема оскаржувані доменні імена
(обов'язково), сторону-платника та, якщо можливо, посилання на справу ВОІВ).
Кредитна картка (Visa, MasterCard, Diners Club, Discover):
Оплата кредитною карткою здійснюється за допомогою безпечної онлайн-служби
оплати щодо доменних імен кредитними картками Центру ВОІВ. У разі появи питань чи
труднощів, пов'язаних з оплатою, зателефонуйте за номером (+41 22) 338 8247. З
міркувань безпеки цей спосіб онлайн-оплати є єдиним дозволеним способом оплати
кредитною карткою.
Поточний рахунок ВОІВ: відрахування з номеру поточного рахунку ВОІВ
4. Оплата чеком або готівкою не приймається. Чеки повертаються відправнику.
5. Всі банківські збори, комісії за перекази або інші суми, які можуть стягуватися у
зв'язку проведенням оплати для Центру ВОІВ, несе сторона, яка здійснює оплату.

