
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ОФЕРТА

м. Київ                                                                                                                                       Остання редакція 01.01.2023 р.

Цей договір, згідно діючого законодавства України, має статус публічної оферти, який містить офіційну
пропозицію від ФОП Сцібан Віталія Богдановича, далі – «Страховий Агент», який діє на підставі
виписки з Єдиного державного реєстру (ЄДР), дата запису: 19.08.2019, номер запису:

20710000000028938 , та є платником єдиного податку 5% на третій групі. Пропонує скористатися всім
бажаючим укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через
Інтернет-магазин, далі за текстом — «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на
офіційному інтернет-сайті https://oformipolis.online

1. Терміни Договору
1.1. Акцепт - повне та беззаперечне прийняття клієнтом усіх умов цієї оферти, вчинене за допомогою

оплати на розрахунковий рахунок вартості електронного полісу, згідно термінів і цін вказаних
на сайті.

1.2. Товар – електронні поліси страхування;
1.3. Інтернет-магазин - https://oformipolis.online відповідно до Закону України «Про електронну

комерцію», засіб для подання чи реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення
електронної угоди.

1.4. Продавець – Страховий Агент, що реалізує товари, які представлені на Інтернет-сайті.
1.5. Покупець - фізична особа, або юридична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах,

викладених нижче.
1.6. Замовлення - вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час

розміщення замовлення та проведення оплати.

2. Предмет договору
2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується

оплатити,  прийняти Товар на умовах цього Договору.
2.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

- Добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- Оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- Обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

3. Порядок оформлення замовлення
3.1. Покупець заходить на сайт, вибирає компанію згідно своїх персональних даних. Можливо

оформлення двома різними способами
- Перший спосіб - покупець повідомляє про свій вибір в чат підтримки Вайбер, чи

Телеграм +380503524107. Відправляє фото документів, необхідних для оформлення
полісу. Страховий Агент поліс оформляє, висилає на перевірку. Після погодження
надає реквізити на оплату. Після оплати Покупець зобов’язаний надіслати в чат
Вайбер чи Телеграм +380503524107 квитанцію про сплату. Після чого поліс
активується, реєструється та надсилається покупцеві

- Другий спосіб – На сайті покупець вводить всі дані самостійно, сплачує картою,
поліс в автоматичному режимі активується і приходить не електронну адресу покупця

3.2. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений та наявний на
сайті https://oformipolis.online.

3.3. Кожна позиція може бути представлена в замовлення у будь-якій кількості.
3.4. За відсутності товару, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця через Вайбер або

Телеграм.
3.5. За відсутності товару Покупець має право замінити його аналогічним товаром або відмовитися

від даного товару, анулювати замовлення.
3.6. Анулювання замовлення можливо за умови що Покупцем не було сплачено за товар. Якщо

оплата відбулася, Покупець може анулювати поліс тільки в страховій компанії, від якої він
оформлений
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4. Порядок оплати замовлення
4.1. Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок Страхового Агента, після здійснення сплати

поліс активується і надсилається покупцеві.
4.2. При не надходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

5. Умови доставки замовлення
5.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється на електронну адресу покупця

та/або на прохання в Вайбер, Телеграм
5.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.

6. Права та обов'язки сторін:
6.1. Продавець має право в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим

договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
6.2. Покупець зобов'язаний своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
6.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- оформити електронний договір;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

7. Відповідальність сторін
7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору

у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
7.2. Продавець не несе відповідальності за:

- візуалізацію поліса;
- за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення

замовлення;
- за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару),

що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до

мережі Інтернет;
- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіну та

паролю третім особам;
7.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до Інтернету, самостійно несе

відповідальність за шкоду, заподіяну її діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилося
інше обличчя) особам чи його майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам
моральності.

7.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання
умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору
розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або
об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли
передбачати та запобігти розумним способам.

7.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно
шляхом переговорів.

8. Інші умови
8.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього

договору за умови попередньої публікації його на сайті https://oformipolis.online
8.2. Інтернет-магазин створено для організації дистанційного способу продажу товарів через

Інтернет.
8.3. Покупець відповідає за правильність та достовірність зазначеної при оформленні замовлення

інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати
товару) надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання,
використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

8.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з
умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) та підтверджує достовірність данних
наданих для оформлення полісу
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8.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11
Закону України "Про електронну комерцію"

8.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також для оформлення
замовлення для Покупця є безкоштовним.

8.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує
інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень
Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

9. Порядок повернення товару належної якості
9.1. Згідно діючого законодавства, повернення можливе страховою компанією від якої оформлений

поліс. Страховий Агент не несе відповідальності по зобов’язанням страхових компаній.

10. Строк дії договору
10.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила

пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку,
визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

10.2. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання
однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством
України.


