
Защити созданное

Ліцензійна угода
Дана Ліцензійна угода (далі – Угода) укладається між вами, фізичною або юридичною 
особою (далі – Користувач), та ТОВ «Доктор Веб» (далі – «Правовласник»), що є воло-
дарем виключних майнових прав на використання програмного забезпечення сімейства 
Dr.Web® для операційної системи Android (далі – ПЗ), в якому можливе використання 
розробок та технологій інших виробників, права на які надані відповідно до законодав-
ства Російської Федерації та нормами міжнародного права, про таке:
1. Умови цієї Угоди стосуються використання ПЗ, що супроводжується цією Угодою.
2. Користувач погоджується з умовами цієї Угоди у повному обсязі з моменту початку ви-
користання ПЗ відповідно до п. 3 ст. 1286 Цивільного кодексу Російської Федерації.
3. Якщо Користувач не згоден хоча б з одним пунктом або умовою цієї Угоди, Користувач 
не має прав на використання ПЗ та не повинен встановлювати, копіювати, запускати або 
іншим чином взаємодіяти з ПЗ. Використання ПЗ із порушенням умов цієї Угоди вважаєть-
ся використанням ПЗ без згоди (дозволу) Правовласника та тягне за собою цивільну-пра-
вову, а також адміністративну та кримінальну відповідальність.
4. Якщо Користувач є правомірним власником екземпляра ПЗ, а також прийняв у повному 
обсязі умови цієї Угоди, Користувачу надано на території всього світу невиключне право 
використання ПЗ шляхом відтворення, обмеженого інсталяцією (встановленням), запу-
ском ПЗ та записом його в пам’ять ЕОМ (смартфону, планшетного комп’ютера або іншого 
захищуваного об’єкта).
4.1. Термін надання права використання ПЗ, кількість ЕОМ (смартфонів, планшетних 
комп’ютерів або інших захищуваних об’єктів), наявність/відсутність технічної підтримки, 
а також інші застосовні умови використання ПЗ, вибрані Користувачем в процесі пра-
вомірного отримання екземпляра ПЗ, зазначені в ліцензійному ключовому файлі або в 
обліковому записі Користувача, що заведений у джерелі набуття прав на використання.
4.2. Для формування ліцензійного ключового файла призначений правомірно отрима-
ний Користувачем літерно-цифровий код (серійний номер) ПЗ. Реєстрація серійного но-
мера здійснюється на відповідній сторінці інтернет-сайта Правовласника (http://products.
drweb.com/register) або за допомогою утиліти автоматичної реєстрації та подовження в 
процесі встановлення ПЗ (необхідне підключення до мережі Інтернет). По завершенні 
реєстрації серійного номера автоматично формується ліцензійний ключовий файл.
4.3. Умови пунктів 4.1-4.2, 5.1 та 5.4 цієї Угоди не поширюються на повнофункціональне 
ПЗ та ПЗ з обмеженою (демонстраційною) функціональністю, термін використання яких 
Правовласником не обмежений (далі – Безстрокове ПЗ). Найменування та ступінь функ-
ціональності Безстрокового ПЗ відповідає найменуванню Безстрокового ПЗ, вибраного 
Користувачем у процесі його правомірного отримання. Термін надання права використан-
ня екземпляра Безстрокового ПЗ відповідає терміну дії виключного права на ПЗ відповід-
но до законодавства РФ. В іншому все пункти та умови цієї Угоди, застосовні для ПЗ, так 
само застосовні для Безстрокового ПЗ.
4.4. Розмір винагороди за надання прав на використання ПЗ у межах цієї Угоди зазна-
чається та демонструється Користувачу у процесі вибору та/або встановлення ПЗ Кори-
стувачем та відповідає розміру винагороди, яка встановлена Правовласником для ПЗ, 
вибраного Користувачем, у джерелі набуття прав на його використання.
5. Користувач має право використовувати ПЗ тільки за умови беззастережної згоди з умо-
вами цієї Угоди та повного дотримання умов цієї Угоди:
5.1. Використання ПЗ можливе тільки протягом визначеного терміну та на тій кількості 
ЕОМ (смартфонів, планшетних комп’ютерів або інших захищуваних об’єктів), яка зазна-
чена у ліцензійному ключовому файлі, або в обліковому записі Користувача, що заведе-
ний у джерелі набуття прав на використання ПЗ.
5.2. Користувач приймає та погоджується з Політикою конфіденційності Правовласника, 
опублікованій на інтернет-сайті Правовласника (http://company.drweb.com/policy/), а 
також з тим, що будь-яка інформація, яку Правовласник отримує та може отримати про 
Користувача, включаючи персональні дані Користувача, а також інформація, повідомле-
на при зверненні до Служби технічної підтримки Правовласника, може бути використана 
Правовласником на його розсуд (у тому числі шляхом відправлення третім особам), у 
тому числі для надсилання листів на зазначену Користувачем електронну поштову адресу.
5.3. Користувач розуміє та погоджується з тим, що у ході своєї роботи ПЗ може відправля-
ти у тому числі (але не обмежуючись), Правовласнику інформацію про виявлені загрози 
та про відвідані Користувачем веб-сайти.
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5.4. Користувачу надається право виготовити таку кількість копій ліцензійного ключового файла, яка необхідна для 
встановлення ПЗ на визначену в ключовому файлі кількість ЕОМ (смартфонів, планшетних комп’ютерів або інших за-
хищуваних об’єктів). Користувач також може зберігати не більше двох резервних копій ліцензійного ключового файла 
та не має права передавати ці копії третім особам або поміщати їх на носії, доступні третім особам, а також розміщу-
вати їх в мережі Інтернет або в інший спосіб надавати доступ до них невизначеному колу осіб. Якщо правомірно от-
риманий Користувачем ліцензійний ключовий файл втрачений, знищений або став непридатним для використання, 
Правовласник може розглянути звернення Користувача про відновлення ключового файла.
5.5. Протягом терміну використання ПЗ Користувачу надається право отримувати через мережу Інтернет оновлен-
ня вірусних баз у міру їхнього випуску Правовласником, а також оновлення програмних модулів ПЗ у межах вже 
встановленої (інстальованої) на ЕОМ (смартфоні, планшетному комп’ютері або іншому захищуваному об’єкті) версії 
ПЗ. Оновлення вірусних баз та програмних модулів ПЗ є його невід’ємною частиною та використовуються виключ-
но разом з ПЗ на умовах цієї Угоди, якщо інші умови не будуть встановлені Правовласником додатково. За умови 
придбання Користувачем ПЗ, по якому надається технічна підтримка, Користувачу протягом терміну використання 
ПЗ надається право звернення до Служби технічної підтримки Правовласника або розповсюджувача ПЗ, який має 
відповідний договір з Правовласником.
5.6. Користувачу не дозволяється здійснювати поширення ПЗ в будь-якій формі та в будь-який спосіб, у тому числі 
шляхом продажу, здачі в оренду, прокат або у тимчасове користування, надання у позику, включаючи імпорт, для 
будь-якої з цих цілей.
5.7. Користувачу не дозволяється змінювати, декомпілювати, дізасемблювати, дешифрувати та проводити інші дії 
з об’єктним кодом ПЗ, які мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, що використовуються у 
ПЗ, без письмової згоди на те Правовласника, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством 
Російської Федерації. Користувачу також забороняється будь-яким чином модифікувати механізм внутрішнього захи-
сту ПЗ. Використання та/або копіювання ПЗ із явно усунутим або пошкодженим механізмом внутрішнього захисту є 
незаконним.
5.8. ПЗ не призначене та не може бути використане в інформаційних системах, що обслуговують системи життєзабез-
печення, в яких збій в роботі ПЗ може створити загрозу життю та здоров’ю людей або спричинити будь-які збитки.
5.9. Ця Угода не надає Користувачу жодних прав стосовно будь-яких товарних знаків або інших засобів індивідуалі-
зації, права на використання яких належать Правовласнику.
5.10. ПЗ призначене для використання тільки тим Користувачем, якому воно було первісно передане на умовах цієї 
Угоди. Надання ПЗ третім особам забороняється.
5.11 Користувачу не гарантується можливість переходу на інші версії ПЗ, у тому числі на новіші версії ПЗ у випадку 
їхнього випуску Правовласником.
6. ПЗ та його супутня документація надаються Користувачу «ЯК Є» (AS IS), відповідно до усталеного в міжнародній 
практиці принципу. Це означає, що за будь-які проблеми та їхні наслідки, що виникають (або можуть виникнути), 
включаючи (але не обмежуючись) проблеми у процесі встановлення, оновлення, підтримки та експлуатації Кори-
стувачем ПЗ (у тому числі: проблеми сумісності з іншими програмними продуктами, програмними пакетами, драй-
верами тощо), проблеми, що виникають через неоднозначне тлумачення Користувачем супровідної документації, 
невідповідності результатів використання ПЗ очікуванням Користувача тощо Правовласник відповідальності не несе.
7. За можливі негативні наслідки будь-якого характеру у тому числі (але не обмежуючись), що спричинені несумісні-
стю або конфліктами ПЗ з іншими програмними продуктами, встановленими на тому самому комп’ютері (робочій 
станції, сервері, мобільному телефоні, смартфоні тощо), несумісністю або конфліктами з апаратними пристроями 
комп’ютера (робочої станції, сервера, мобільного телефону, смартфону тощо), Правовласник відповідальності не 
несе.
8. Застосовним правом до відносин Правовласника та Користувача, що виникають з цієї Угоди, є право Російської 
Федерації. Всі спори та суперечки, що виникають у зв’язку з реалізацією умов цієї Угоди, підлягають розгляду у від-
повідних судових інстанціях за місцем перебування Правовласника.
9. Правовласник має право вносити змінення до даної Угоди в односторонньому порядку. Користувач сповіщається 
про набуття чинності нової редакції Угоди у будь-який прийнятний для Правовласника спосіб.
 


