ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСОМ IN24
(далі -УГОДА)

Дана Угода є договором публічної оферти між Товариство з обмеженою відповідальністю «ІН24» , код за ЄДРПОУ
44159558, юридична адреса: Україна, 02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська 2Б, офіс 294 (надалі – «Адміністрація») та Вами,
тобто особою яка здійснює доступ до Сайту («Користувач Сайту»).
Використання інформаційно-аналітичного інтернет-ресурс in24.net.ua (надалі – «Сайт») Користувачем означає, що
Користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всіх нижченаведених умов цієї Угоди. Ця Угода регламентує основні
аспекти використання Сайту та надання Послуг і є основним документом, що регулює відносини між Управлінням та
Користувачем.
Використання даного Сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з
використанням даного Сайту означає Вашу згоду з умовами даної Угоди. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма
пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.
Користувачі мають право переглядати і завантажувати інформацію і матеріали з Сайту тільки для особистого
(некомерційного) використання, за умов повного дотримання законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності, інших
вимог чинного законодавства України.
Заборонено комерційне та/або публічне використання матеріалів, інформації, інших даних, розміщених на Сайті. Будь-яке
використання матеріалів, інформації, інших даних сайту на інших сайтах без згоди правовласника заборонено. Адміністрація з
великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без виключення осіб, що відвідали Сайт, а також
тих, хто користується наданими Сайтом сервісами. У зв’язку з цим Адміністрація прагне захищати конфіденційність
персональних даних (свідчень або сукупності свідчень про фізичну особу, що ідентифікована або може бути конкретно
ідентифікована), тим самим створивши та забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів сайту кожному
Користувачеві.
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ
Послуги — послуги з підбору найбільш вигідних умов страхування на території України, надання відгуків та рецензій
Користувачами, а також інші інформаційні та інформаційно-розважальні послуги.
Сайт — інформаційний-аналітичний інтернет-ресурс, доступний за посиланням: https://in24.net.ua.
Користувач Сайту — будь-яка особа, яка здійснює доступ до Сайту, чим автоматично підтверджує повну згоду з
положеннями Угоди.
Особистий кабінет — розділ Сайту, доступ до якого Користувач отримує після реєстрації на Сайті шляхом введення
електронної адреси та унікального пароля.
Контент — будь-яке інформаційне наповнення Сайту, зокрема, у вигляді текстових, фото-, відео- та інших матеріалів,
включаючи коментарі, залишені Користувачем на Сайті під своїм Обліковим записом.
Модератор Сайту — особа, призначена Адміністрацією, що відстежує і вживає необхідних заходів, щоб розміщений на
Сайті контент відповідав тематиці Сайту.
Політика приватності — невід’ємна частина і спеціальний підрозділ цієї Угоди, що регламентує питання обробки та
захисту персональних даних Користувачів і доступна у мережі Інтернет за посиланням: https://in24.net.ua/info.
Політика використання файлів cookie — невід’ємна частина і спеціальний підрозділ цієї Угоди, що регламентує
питання застосування файлів cookie і доступна у мережі Інтернет за посиланням: https://in24.net.ua/info.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця Угода (надалі - «Угода») визначає правила використання Сайту та надання Послуг.
1.2. Ця Угода може бути змінена за рішенням Адміністрації в односторонньому порядку. У разі внесення змін
Адміністрація не має зобов'язання особисто повідомити Користувачів про такі зміни. Нова редакція Угоди набирає чинності з
моменту публікації на Сайті.
1.3. Користувач зобов’язаний перед кожним використанням Сайту ознайомлюватися з актуальною редакцією Угоди.

1.4. Умови Угоди поширюються на всіх Користувачів без винятків, незалежно від факту реєстрації на Сайті.
1.5. Користувач, який приймає умови цієї Угоди, гарантує, що уважно ознайомився з умовами цієї Угоди, повністю їх
приймає і розуміє їх суть, а також юридичні наслідки укладення Угоди, досяг повноліття, є повністю дієздатним, а також має
право самостійно виконувати зобов'язання і нести відповідальність у разі їх невиконання.
1.6. Політика приватності та Політика використання файлів cookie є невід’ємними складовими цієї Угоди.
2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
2.1. Будь-який Користувач має право зареєструватися на Сайті. Реєстрація не є обов'язковою, проте доступ до деяких
розділів Сайту може здійснюватися тільки зареєстрованими Користувачами. Залишати коментарі до будь-яких матеріалів на
Сайті мають право тільки зареєстровані Користувачі.
2.2. Реєстрацію або вхід до Особистого кабінету може бути здійснено шляхом направлення Користувачу унікального
URL-посилання.
2.3. Реєстрація декількох облікових записів Користувача заборонена. Множинні облікові записи Користувачів,
зареєстровані однією і тією ж людиною, можуть бути заблоковані Адміністрацією.
2.4. Користувач зобов'язується вживати належні заходи для забезпечення збереження особистого логіна та пароля для
доступу до особистого кабінету на Сайті. Користувач зобов'язується нести повну відповідальність за будь-які дії, вчинені ним з
використанням його облікового запису, а також за будь-які наслідки, які могли спричинити або спричинили подібне його
використання.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА МОДЕРАТОРІВ САЙТУ
3.1. Адміністрація має право в будь-який час і без попередження змінювати оформлення сайту та контент.
3.2. Адміністрація в праві відправляти користувачам електронною поштою й іншими засобами зв'язку повідомлення, що
стосуються використання сайту.
3.3. Модератор сайту, який призначається Адміністрацією, відстежує і вживає необхідних заходів, щоб розміщений на
Сайті контент відповідав тематиці Сайту.
3.4. Модератор і Адміністрація Сайту докладає усі зусилля для того, щоб виключити з Сайту недбалу, не акуратну,
образливу, яка не відповідає дійсності або свідомо неповну інформацію.
3.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з Сайту, а також за нездатність
Користувача отримати оновлення інформації, що зберігається на Сайті. Адміністрація Сайту може використовувати
персональні дані користувачів для зв'язку з цими користувачами, наприклад, повідомити про зміну/оновлення послуг сайту або
відправити важливі повідомлення та інші подібні повідомлення, що стосуються продуктів, які були оформлені користувачем, і
зв'язатися з метою, пов'язаною з обслуговуванням користувача/клієнта, а також інформувати про акції, знижки та ексклюзивні
пропозиції Сайту.
4. ЗАБОРОНЕНІ НА САЙТІ ДІЇ
4.1. Користувачам Сайту забороняються вчиняти наступні дії:
4.1.1. Розміщувати будь-яку рекламу, за винятком випадків, коли вона санкціонована Адміністрацією, а також в рамках
сервісів розміщення комерційних оголошень і реклами, що надаються Сайтом на умовах, що визначаються окремо.
4.1.2. Розміщувати комерційні пропозиції, агітаційні матеріали, поширювати спам або будь-яку іншу нав'язливу
інформацію.
4.1.3. Розміщувати будь-яку інформацію, що порушує права Користувачів або третіх осіб на об'єкти інтелектуальної
власності.
4.1.4. Будь-яким чином посягати на честь, гідність та ділову репутацію інших Користувачів.
4.1.5. Консультувати Користувачів як зареєстрованих, так і незареєстрованих, використовувати Сайт в особистих цілях,
спрямованих на отримання комерційної вигоди.
4.1.6. Завантажувати, публікувати і передавати іншим способом наступний контент: незаконний; образливий щодо інших
Користувачів і третіх осіб; вульгарний, непристойний, порнографічного характеру; що містить сцени насильства, жорстокості;
службового характеру або який не підлягає розголошенню; порушує права третіх осіб; рекламного характеру; що містить
загрози, наклепницьку, що дискредитує інформацію; має шахрайський характер; пропагує расову, релігійну, етнічну ненависть
або ворожнечу, будь-яку іншу інформацію, що порушує права і свободи людини і громадянина.
4.1.7. Будь-яким чином впливати на функціонування Сайту, зокрема, намагатися отримати несанкціонований доступ до
Сайту або інформації, використовувати віруси, шкідливі програми, DDoS атаки, тощо.

5. ПУБЛІКАЦІЯ І ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, РОЗМІЩЕНИХ АДМІНІСТРАЦІЄЮ І КОРИСТУВАЧАМИ
5.1. Всі матеріали, розміщені на Сайті, відображають виключно думки їх авторів.
5.2. Кожен Користувач несе повну відповідальність за розміщену ним інформацію - у відгуках, блогах, коментарях. У
коментарях заборонено хамство і образи, погрози, тиск, інші засоби впливу, флуд, тролінг.
5.3. Копіювання матеріалів, розміщених на Сайті, можливе лише за умови посилання на нього.
6. ОПЛАТА ПОСЛУГ
6.1. Оплата здійснюється безготівковим платежем на сайті через платіжний сервіс LiqPay та інші сервіси оплати.
Користувач Сайту самостійно обирає спосіб оплати послуги, що йому підходить серед запропонованих платіжним сервісом.
6.2. Користувач Сайту несе повну, одноосібну відповідальність за всі комісійні та інші, передбачені банком, витрати, які
можуть бути додані до вартості оплачуваного продукту.
6.3. Користувач Сайту дає згоду на обробку своїх персональних платіжних даних. Після переходу Користувача Сайту у
поле для введення реквізитів платіжної картки, відповідальність за надання платіжних послуг несуть платіжні системи.
6.4. Правовідносини Користувача Сайту та платіжної системи регулюються публічною офертою такої платіжної системи,
що надається Користувачу Сайтом перед здійсненням платежу. Платіжна інформація банківської карти, що вказується
Користувачем Сайту, надається безпосередньо платіжному сервісу через його захищену сторінку, та не доступна
Адміністрації.
7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
7.1. Будь-яка інформація, яку розміщено на Сайті, не є рекомендацією, пропозицією, спонуканням чи вимогою до
Користувача вчинити певні дії, зокрема, вчинити правочини з будь-якою третьою особою/особами.
7.2. Будь-яка інформація на Сайті розміщується в ознайомлювальних цілях і повинна сприйматися Користувачем
критично.
7.3. Будь-які рейтинги, показники стабільності, оцінки, дані, порівняння, які стосуються банків та інших фінансових
установ, є інформаційним продуктом, який відображає суб‘єктивну думку Адміністрації і модераторів Сайту.
7.4. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які рішення та дії Користувача, що прийняті або вчинені на основі
інформації, розміщеної на Сайті.
7.5. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які збитки,
зокрема, реальні збитки та упущену вигоду, будь-яку шкоду та втрати, що можуть бути пов’язані з використанням Сайту чи
розміщеної на ньому інформації.
7.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за дії
Користувача на Сайті; правдивість інформації, що використовує/одержує Користувач на Сайті; правдивість рекламної
інформації, використовуваної/одержуваної Користувачем на Сайті, і якість рекламованих в ній товарів/робіт/послуг; наслідки
застосування інформації, використовуваної/одержуваної Користувачем на Сайті.
7.7. Адміністрація не несе відповідальності за актуальність, точність, достовірність розміщених матеріалів, коментарів та
будь-якої іншої інформації. Будь-які розрахунки, сортування, цифри, які розміщені на Сайті, є орієнтовними і мають
сприйматися критично.
У РАЗІ, ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ, ПРОСИМО ПРИПИНИТИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ.

