ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
1. Загальні положення
1.1. ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП», зареєстрований за адресою 03148, м.Київ, вул.
Тимофія Строкача, буд. 1, оф. 40 (далі - Виконавець), пропонує будь-якій фізичній особі,
(далі - Клієнту), оплатні послуги консультування з питань кваліфікації та ліцензування
страхового агента.
1.2. Договір публічної оферти опублікований на офіційному сайті Виконавця: insurancein.com.
1.3. Даний документ є публічною офертою, і в разі прийняття викладених нижче умов
фізична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, здійснює оплату послуг Виконавця
відповідно до умов цього Договору.
1.4. З метою належного надання послуг на умовах цієї Оферти, Клієнт зобов'язується до
початку виконання Виконавцем зобов'язань цієї Оферти акцептувати (прийняти) Оферту
в установленому порядку.
1.5. На підставі вище викладеного уважно ознайомтеся з текстом публічної Оферти, і,
якщо ви не згодні з будь-яким пунктом Оферти, Вам пропонується відмовитися від
Послуг, що надаються Виконавцем.
1.6. У цій оферті наведені нижче терміни мають таке значення:
- «Оферта» - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі
(громадянину), укласти з ним договір про надання послуг (далі - «Договір») на існуючих
умовах, що містяться в Договорі.
- «Клієнт» - фізична особа, що уклала з Виконавцем Договір на умовах, що містяться в
Договорі.
- «Акцепт» - повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов Договору.
- «Послуга» - консультація з питань кваліфікації та ліцензування страхового агента, яка
здійснюється відповідно до умов Договору.
- «Запит» - відправлене Клієнтом через форму зворотного зв'язку повідомлення-заявка
на Послугу.
- «Отримання Послуги» - проведення Виконавцем консультації Клієнта, після оплати
ним Послуги.

2. Предмет договору
2.1. Виконавець зобов'язується надати Клієнту послугу консультації, обрану Клієнтом
на сайті insurance-in.com, а Клієнт зобов'язується прийняти цю послугу і оплатити її
відповідно до умов, передбачених цим договором.
2.2. Цей Договір є офіційними документом Виконавця і невід'ємною частиною Оферти.
3. Порядок оплати і отримання Послуги
3.1. Клієнт формує електронний запит через форму зворотного зв'язку.
3.2. Виконавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої
Клієнтом при оформленні запиту.
3.3. Надання консультацій надається за умови їх оплати Клієнтом. Ціна Послуги не
включає витрати Клієнта на оплату інтернет послуг, послуг зв'язку, програмних засобів
та ін.
4. Авторські права
4.1. Клієнт зобов'язується використовувати отриману інформацію, рекомендації та будьякі інші відомості, тільки в особистих інтересах
4.2. Клієнт зобов'язується не використовувати надані Виконавцем матеріали з метою
отримання прибутку шляхом їх копіювання, тиражування, відтворення (публікації в
пресі, на інтернет ресурсах, в публічних виступах і т.п.), і іншими способами. Чи не
поширювати третім особам і не публікувати в загальнодоступних джерелах для будьякого кола осіб надані Виконавцем інформацію.
5. Права, обов'язки і відповідальність
5.1. Виконавець має право в будь-який момент змінювати ціну послуги та умови даної
Оферти без попереднього узгодження з Клієнтом, опублікувавши змінені умови на сайті
insurance-in.com не менше ніж за один день до їх введення в дію. При цьому вартість вже
оплачених Клієнтом консультацій не підлягає зміні.
5.2. Виконавець зобов'язується: надати послуги на умовах, зазначених в цьому Договорі;
забезпечити конфіденційність персональної та іншої інформації, отриманої від Клієнта,
за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; проявляти повагу
до Клієнта, не порушувати його прав на свободу совісті, інформації, на вільне вираження
власних думок і переконань.

5.3. Виконавець має право не надавати будь-яких консультацій та послуг, якщо вони
конкретно не стосуються до замовлення Клієнта.
5.4. Клієнт несе відповідальність за всі дії, вчинені під час отримання послуг Виконавця,
не вимагати отримання послуг, що прямо не стосуються замовлених послуг.
6. Інші умови
6.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання ними своїх
зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин
непереборної сили (форс-мажор): стихійних лих, військових дій, постанов і рішень
органів державної влади чи інших, непідконтрольних сторонам обставин, які можуть
вплинути на виконання сторонами умов цього Договору. Належним доказом наявності
форс-мажорних обставин і їх тривалості для Сторін є довідка, видана уповноваженими
органами.
6.2. За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті публічної оферти, Виконавець не
надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій по Оферті.
6.3. Якщо будь-яка умова цього Договору або його частина стають недійсними повністю
або частково відповідно до будь-яких нормативних актів або положень закону, така
умова або його частина не будуть вважатися частиною цього Договору та при цьому не
торкнуться юридичної сили іншої частини цього Договору.
6.4. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони
несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.5. Всі суперечки і розбіжності за даним Договором вирішуються шляхом переговорів
сторін.
6.6. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, сторони вирішують їх
в судовому порядку, попередньо письмово повідомивши один одного (досудовий
порядок).
7. Реквізити Виконавця
ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП»
Адреса: 03148, м.Київ, вул. Тимофія Строкача, буд. 1, оф. 40

