Затверджена наказом директора
ТОВ «Віннерс Груп Україна»
№ А-1 від 10 січня 2019 р.

ВІДКРИТА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
на укладення договору про надання інформаційно-консультаційних послуг
(ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ)

1. Загальні положення
1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (оферту) Товариства з обмеженою
відповідальністю "Віннерс Груп Україна" (далі – Виконавець), розміщену на сайті
https://www.winnersgroup.com.ua/ щодо укладення договору про надання інформаційно-консультаційних
послуг на визначених нижче умовах у формі договору приєднання (далі – Договір).
1.2. До цього Договору може долучитися будь-яка фізична особа, в тому числі фізична особа –
підприємець (далі – Замовник) шляхом повного і беззастережного прийняття всіх умов Договору та
надання своєї згоди на приєднання до Договору. Достатнім підтвердженням приєднання до цього
Договору є здійснення Замовником оплати у спосіб і на умовах, що визначені цим Договором.
1.3. Здійснення оплати за цим Договором автоматично означає, що Замовник погоджується з усіма
умовами Договору та надає Виконавцю згоду на подальшу обробку своїх персональних даних у спосіб та
поряду, що передбачені чинним законодавством України.
1.4. З моменту надходження на банківський рахунок Виконавця коштів від Замовника в оплату
послуг Виконавець зобов‘язаний надати Замовнику послуги, передбачені цим Договором.
1.5. Кожна сторона за цим Договором гарантує іншій стороні, що володіє необхідною
дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і
виконання цього Договору відповідно до його умов.
2. Предмет Договору
2.1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги в сфері
Страхування («Кар‘єрний старт») (далі – Послуги). Замовнику надаються усні консультації, а також
письмові матеріали (брошури).
2.2. Дата, час і місце надання Послуг Замовнику визначається згідно з графіком надання послуг,
що розміщується на сайті Виконавця https://www.winnersgroup.com.ua/. Замовник погоджує з Виконавцем
дату і час надання Послуг через уповноважених представників Виконавця.
2.3. Замовнику надаються Послуги тільки після їх авансової оплати в розмірі і порядку, що
передбачені пунктами 3.1. і 3.2. цього Договору.
2.4. У випадку відсутності Замовника у визначені відповідно до пункту 2.2. цього Договору дату і
час в місці надання Послуг, сплачені за Послуги кошти Замовнику не повертаються.
3. Вартість Послуг. Оплата
3.1. Вартість Послуг Виконавця, що надаються за цим Договором Замовнику, становить 899,00
(вісімсот дев‘яносто дев‘ять) гривень, без ПДВ.
3.2. Оплата за Послуги здійснюється виключно в безготівковій формі на банківський рахунок
Виконавця за реквізитами: IBAN UA673808050000000026005618235 в АТ «Райффайзен банк Аваль»,
МФО 380805.
3.3. Підтвердження про надані Послуги у формі акту наданих Послуг видається Замовнику лише
на його письмову вимогу.
4. Відповідальність сторін. Форс-мажорні обставини
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4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків сторони несуть відповідальність
згідно з цим Договором та чинним законодавством України.
4.2. Виконавець не надає гарантій та не відповідає за фактичне застосування Замовником набутих
знань та навиків, отриманих від Замовника з наданих ним Послуг.
4.3. Жодна із сторін цього Договору не несе відповідальності за повне або часткове невиконання
своїх обов'язків у випадку пожежі, повені, землетрусу чи іншого стихійного лиха, масових безладів, війни
або воєнних дій тощо (форс-мажорні обставини), що виникли після приєднання Замовника до цього
Договору. Форс-мажорні обставини призупиняють, але не припиняють дію цього Договору, і не
звільняють сторони від виконання своїх зобов'язань. Форс-мажорні обставини повинні підтверджуватись
у порядку, визначеному чинним законодавством України.
5. Строк дії Договору
5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту приєднання до нього Замовника в порядку,
передбаченому пунктом 1.2. цього Договору, і діє до повного виконання обов'язків сторонами Договору.
6. Заключні положення
6.1. Актуальна редакція цього Договору знаходиться у вільному доступі на сайті Виконавця
https://www.winnersgroup.com.ua/.
6.2. Внесення будь-яких змін і доповнень до Договору здійснюється Виконавцем в
односторонньому порядку шляхом їх публікації на сайті https://www.winnersgroup.com.ua/. Зміни до
Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на сайті https://www.winnersgroup.com.ua/, якщо
інший порядок вступу цих змін в силу не визначений Виконавцем при їх публікації.
6.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі
пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням
його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором
та чинним законодавством України, а також звичаями ділового обороту, що застосовуються до таких
правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
6.4. Якщо з будь-якої причини будь-яке положення цього Договору є або стає недійсним чи таким,
що суперечить вимогам закону, це не впливає на дійсність і чинність будь-якого або всіх інших положень
цього Договору.
6.5. Акцептуючи/ укладаючи цей Договір, Замовник дає згоду (дозвіл) на проведення фото- та/ або
відео-зйомки Замовника без жодних виключень чи обмежень, якщо така фото- та/ або відео-зйомка
здійснюється Виконавцем під час надання Послуг.
6.6. Акцептуючи/ укладаючи цей Договір, Замовник дає згоду (дозвіл) на надсилання на його
адресу електронної пошти або на інші засоби зв’язку усіх матеріалів або анонсів про Послуги Виконавця.
При цьому Замовник у будь-який час зможе відписатися від надсилань Виконавця.
7. Реквізити Виконавця
ТОВ «Віннерс Груп Україна»
Адреса:, вул. Січових Стрільців 77, офіс 803, м. Київ, 04050
код ЄДРПОУ 42489303
IBAN UA673808050000000026005618235 в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805
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