Будь ласка, уважно прочитайте Умови публічної оферти і правила користування
партнерським сайтом перед сплатою за Інвайт для реєстрації партнерського сайту. Якщо
ви не згодні з цими Умовами, будь ласка, не здійснюйте сплату.

Договір публічної оферти на отримання доступу
для реєстрації партнерського сайту
Розробник та власник інтернет-ресурсу VIAPP.ME та інтернет-ресурсів, що
знаходяться на рівні піддоменів https://піддомен.viapp.me (надалі – «платформа VIAPP») Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІАПП УКРАЇНА», в особі Директора
Чекмарьова Олександра Анатолійовича, що діє на підставі Статуту (надалі іменується
«Компанія») керуючись ст. 634, ст. 641, ст. 644 Цивільного Кодексу України, робить
публічну пропозицію Користувачам сайту (надалі – «Публічна оферта»), які бажають
отримати доступ до реєстрації партнерського сайту, укласти Договір про надання послуг
(надалі – «Договір»).
Прийняття «акцепт» Публічної оферти здійснюється Користувачем у порядку,
визначеному в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Користувачем цієї
Публічної Оферти Договір вважається укладеним.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
Платформа VIAPP – онлайн система (програмний продукт) що являє собою
онлайн-магазин страхування, систему з реєстрації партнерських сайтів та панель
керування до партнерських сайтів. Платформа VIAPP розроблена Компанією.
Програмний продукт – система збору, обробки, розміщення, використання та
зберігання Інформації за допомогою платформи VIAPP, а також будь-яке інше програмне
забезпечення, яке може бути надано Повіреному як частина сервісу, будь-які оновлення,
усунення несправностей, наступні версії, які можуть бути надані Повіреному як
доповнення або заміщення Програмного продукту.
Публічна оферта – публічна пропозиція Компанії, адресована невизначеному колу
Користувачів, відповідно до статті 633 та статті 641 Цивільного кодексу України, укласти
угоду про отримання доступу для реєстрації партнерського сайту, а саме даний договір
Публічної оферти.
Користувач – будь-яка дієздатна фізична чи юридична особа, що прийняла умови
цієї Угоди і користується Партнерським сайтом.
Клієнт – юридична особа, фізична особа-підприємець або дієздатна фізична особа,
яка купує на сайті товар чи послугу.
Акцепт – повне та безумовне прийняття Користувачем публічної оферти, яке
здійснюється в порядку, передбаченому даною Публічною офертою.
Партнерський сайт (сайт) – онлайн магазин страхових послуг, зареєстрований на
платформі VIAPP, що надається Користувачу на умовах зазначених в цьому Договорі.

Інвайт – код у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що надсилається
Користувачу шляхом СМС-повідомлення за номером телефону та/або електронну адресу,
вказаних Користувачем під час заповнення Заявки на отримання партнерського сайту, для
реєстрації партнерського сайту.
Панель керування – частина платформи VIAPP, доступ до якої надається при
реєстрації партнерського сайту. Панель керування призначена для налаштування та
управління Партнерським сайтом, а також є особистим кабінетом Користувача.
Кастомізація – налаштування візуальної частини Партнерського сайту та інших
сервісів платформи VIAPP.
Модерація – процес перевірки партнерських сайтів на актуальність наданої
Користувачем інформації, дотримання правил використання сайту.
Тестовий період – проміжок часу між реєстрацією клієнтом партнерського сайту та
акцептом клієнтом Публічної оферти на укладення Договору доручення про надання
посередницьких та рекламних послуг, що знаходиться за посиланням:
https://agreements.viapp.me/oferta_pro_nadannya_poslug.pdf

Персональні дані – відомості, які Користувач надає при реєстрації партнерського
сайту відповідно до цієї Угоди та чинного законодавства України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Даний договір є публічним договором, який вважається укладеним між
Компанією, з однієї сторони, та Користувачем, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх
без винятку умов та положень даного Договору та додатків до нього.
2.2. Предметом даного договору є надання Компанією та використання
Користувачами послуг Компанії в порядку та на умовах, визначених даним договором та
додатками до договору. Даний договір регламентує порядок реєстрації та надання
Користувачам доступу до партнерських сайтів на платформі VIAPP, правила та умови
користування функціональними можливостями платформи.
2.3. Будь-яка взаємодія Користувача із платформою VIAPP, в тому числі факт
оплати Користувачем доступу до реєстрації свого партнерського сайту, означає повне
прийняття умов даного договору.
2.4. Для отримання доступу до реєстрації партнерського сайту Користувачу
необхідно отримати персональний Інвайт.
2.5. Для отримання Інвайту Користувачу необхідно заповнити необхідні поля з
персональними даними та контактною інформацією у заявці на сайті Компанії. Після
сплати вказаною на сайті Компанії вартості послуги доступу до реєстрації та користування
партнерським сайтом, Користувач отримає Інвайт шляхом СМС-повідомлення на вказаний
у заявці на сайті номер телефону та/або на вказану електронну адресу.
2.6. Після отримання Інвайту Користувач матиме змогу зареєструвати свій
партнерський сайт, налаштувати за допомогою панелі керування та користуватися ним в
тестовому періоді.

2.7. Для укладання з Компанією договору про співпрацю та отримання винагороди
за залучених на партнерський сайт клієнтів, Користувачу необхідно ознайомитись з
умовами Публічної оферти на укладення Договору доручення про надання посередницьких
та рекламних послуг (яка знаходиться за посиланням:
https://agreements.viapp.me/oferta_pro_nadannya_poslug.pdf ) та прийняти/акцептувати
дану оферту.
2.8. Компанія залишає за собою право без попереднього попередження
(повідомлення) Користувачів в односторонньому порядку вносити зміни в умови даного
договору та додатків до нього та/або відкликати оферту в будь-який момент на свій розсуд.
Нова редакція договору, включаючи додатки до договору, вступає в силу з моменту її
розміщення, якщо інше не передбачено умовами нової редакції договору. Користувач
зобов'язаний самостійно слідкувати за актуальною редакцією договору.
2.9. У випадку, якщо Користувач не згоден із внесеними змінами, він зобов'язаний
негайно припинити користування платформою. Продовження користування платформою
після будь-яких змін оферти передбачає згоду Користувача з такими змінами.
3. ОПЛАТА ПОСЛУГ
3.1. Послуги щодо користування платформою VIAPP та їх вартість надаються
Користувачеві Компанією на власний розсуд; при цьому, у будь-якому разі, використання
матеріалів сайту Компанії фізичними та/або юридичними особами не може здійснюватися
без погодження з Компанією та авторами матеріалів, які розміщуються на сайті.
3.2. Користувач оплачує послуги отримання/реєстрації та користування
партнерським сайтом у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на
розрахунковий рахунок Компанії, самостійно обираючи відповідний йому метод оплати
Послуги серед можливих для даного виду Послуги.
3.3. Користувач несе повну, одноосібну відповідальність за всі комісійні витрати та
інші, визначені банком витрати, які можуть бути додані до вартості емітентом банківської
карти. Користувач дає згоду на обробку своїх персональних платежів.
3.4. При обраному способі оплати банківською картою Користувач вказує свої
платіжні реквізити банківської картки, а саме: номер картки, термін дії, CVV-код. Дана
інформація вводиться на захищеній сторінці інтернет еквайрингу і не передається сайту
Компанії.
3.5. Шахрайство (або його спроби) з банківськими платіжними картами тягнуть за
собою відповідальність, відповідно до чинного Законодавства.
3.6. Вартість отримання доступу до реєстрації та користування партнерським сайтом
визначається на власний розсуд Компанії та вказана на сайту Компанії на момент сплати
Користувачем даної послуги. Компанія залишає за собою право змінювати вартість даної
послуги, зазначаючи актуальну на своєму сайті.
3.7. Після сплати Користувачем послуги та отримання Інвайту подальші зміни на
сайті Компанії вартості послуг Користувача не стосуються та не вимагають доплати.
3.8. Користувач має право повернути сплачені кошти після отримання Інвайту, але
до моменту використання його для реєстрації партнерського сайту та отримання доступу у

систему платформи VIAPP. Після використання Інвайту та реєстрації партнерського сайту,
сплачені кошти не повертаються.
4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Компанія зобов’язується:
4.1.1. Своєчасно, якісно і у повному обсязі надавати послуги передбачені цим
Договором, доклавши максимум зусиль для обслуговування користувачів Користувачів та
Клієнтів партнерських сайтів належним чином;
4.1.2. Надати Користувачеві послуги, визначені в цій Угоді, які полягають у наданні
Користувачеві доступу до реєстрації партнерського сайту, його налаштування за
допомогою панелі керування та подальше користування з метою отримання винагороди.
4.1.3. Дотримуватися конфіденційності відповідно до чинного законодавства та
вживати всіх необхідних заходів для забезпечення збереження конфіденційності
інформації, що надається Користувачем, а також інформації про Користувача та отримані
ним послуги.
4.1.4. Забезпечити працездатність партнерського сайту. У разі виникнення технічних
проблем, швидко реагувати та усувати несправності.
4.1.5. Зберігати та обробляти персональні дані Користувача та клієнтів
партнерського сайту у відповідності до вимог чинного законодавства України.
4.1.6. Надавати Користувачу консультативну та роз’яснювальну допомогу, пов’язану
з користування платформою VIAPP.
4.2. Компанія має право:
4.2.1 На власний розсуд вносити зміни в дизайн партнерських сайтів, самостійно
модернізувати їх вигляд, наповнення та функціонал.
4.2.2. Проводити на платформі VIAPP технічні роботи, оновлення програмного
продукту тощо.
4.2.3. При порушенні зі сторони Користувачем будь-яких умов даного Договору
достроково припинити його дію відповідно та обмежити доступ до послуг платформи
VIAPP.
4.2.4. Проводити модерацію партнерських сайтів.
4.2.5. У разі виявлення порушень або невідповідностей вимогам зазначених в
даному Договорі, вносити зміни в налаштування партнерського сайту або обмежити
доступ Користувача до партнерського сайту
4.2.6. В разі виявлення недостовірності наданих Користувачем документів,
відомостей та іншої інформації, або виникненні сумнівів в їх достовірності, негайно
припинити дію Договору до отримання достовірних даних і підтверджуючих документів.
При відсутності відповіді на запит Компанії про надання уточнень, додаткової інформації
та підтверджуючих документів протягом 5 (п’яти) робочих днів, або при виявленні
навмисного надання Користувачем недостовірних відомостей та інформації, Компанія має

право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це
Користувача шляхом направлення на його електронну пошту відповідного листа.
4.2.7. З метою поліпшення якості обслуговування вести запис телефонних
переговорів Сторін, без обмеження часу і способу фіксації телефонних переговорів, при
цьому запис телефонних переговорів може бути здійснений як при вхідному дзвінку, так і
при вихідному дзвінку.
4.2.8. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку в разі порушення
Користувачем будь-яких зобов’язань за цим Договором, повідомивши про це Користувача
шляхом направлення на його електронну пошту відповідного листа.
4.2.9. Розміщувати інформацію про Користувача (назву, логотип, посилання на
інтернет ресурс Повіреного) на своєму сайті та під час будь-яких своїх рекламних заходів.
4.3. Користувач має право:
4.3.1. Організовувати будь-які рекламні заходи щодо свого партнерського сайту без
попередньої письмової згоди Компанії.
4.3.2. Для отримання винагороди за залучення клієнтів на партнерський сайт укласти
договір з компанією, що знаходиться за посиланням:
https://agreements.viapp.me/oferta_pro_nadannya_poslug.pdf

4.3.3. Отримувати необхідну консультативну та роз’яснювальну допомогу від
Компанії, пов’язану з використання платформи VIAPP.
4.3.4. Залучати на умові договірних та/або трудових відносинах третіх осіб для
налаштування та рекламування партнерського сайту, при цьому Користувач залишається
відповідальним за дії таких третіх осіб перед Компанією як за свої власні.
4.4. Користувач не має право:
4.4.1. Отримувати від клієнтів страхові та будь-які інші платежі за послуги та/або
товари, які розміщуються на сайті Компанії https://viapp.me/ та/або партнерському сайті.
4.4.2. Встановлювати та отримувати від клієнтів додаткові платежі за товари та/або
послуги, які представлені на партнерському сайті.
4.4.3. Продавати або передавати у користування третім особам свій партнерський
сайт.
4.4.4. Рекламувати на партнерському сайті будь-які товари чи послуги, крім тих що
встановлює Компанія.
4.4.4. Укладати будь-які додаткові угоди з страховими компаніями, які пов’язані
безпосередньо з реалізацією страхових продуктів на партнерському сайті, та отримувати
від них додаткову винагороду за просування (в т.ч. методом відключення в панелі
керування партнерським сайтом пропозицій інших компаній) конкретної страхової
компанії.
4.4.5. Втручатись (змінювати, видаляти, додавати) в програмний код платформи
VIAPP.
4.4.6. Робити будь-які заяви від імені Компанії.

4.4.7. Укладати угоди з третіми особами на підставі даного Договору.
4.4.8. Використовувати наданий Компанією партнерський сайт з будь-якою іншою
метою, крім тієї що передбачена в даній угоді.
4.4.9. Своїми заявами та діями наносити шкоду репутації Компанії та його
працівників.
4.5. Користувач зобов'язується:
4.5.1. Дотримуватись Інструкцій, правил та умов користування партнерським сайтом
зазначеними у Додатку № 1 до цього Договору.
4.5.2. Дотримуватись умов даного Договору.
4.5.3. Надати Компанії достовірну інформацію при заповнені заявки на сайті та
реєстрації партнерського сайту.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За неналежне виконання Користувачем своїх обов’язків, або порушення ним
умов цього Договору, Користувач несе відповідальність, передбачену чинним
законодавством України та/або цим Договором.
6.2. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених даним
Договором, одна Сторона відшкодовує іншій Стороні усі завдані у зв'язку з цим
документально підтверджені збитки та (або) витрати.
6.3. Користувач несе відповідальність за дотримання законодавства у сфері захисту
персональних даних та надання фінансових послуг. У випадку, якщо до Компанії та/або
його посадових осіб будуть застосовані фінансові санкції, підставою для яких стали дії
(бездіяльність) Користувача (його працівників, посадових осіб, або інших осіб задіяних
для виконання цього Договору), то Користувач зобов’язується відшкодувати їх розмір
Компанії.
6.4. Користувач несе повну відповідальність (в тому числі матеріальну та
кримінальну) у випадках виявлення розбіжностей між даними що внесені Користувачем
при реєстрації в платформі VIAPP та фактичними даними.
6.5. Сторони не несуть відповідальність одним перед одним, а також перед іншими
органами чи установами за дії Клієнтів на сайті Компанії та партнерському сайті
Користувача.
Клієнт несе повну відповідальність за правдивість, достовірність та точність
інформації, наданої на сайті, за справжність наданих документів та їх зміст, утому числі
перед третіми особами, органами чи установами.
Сторони не несуть відповідальності за зміст, оформлення документів та договорів
страхування або покупку будь-якого іншого товару чи послуги, які самостійно заповнює і
обирає Клієнт, та використовує дані лише в такому вигляді, в якому вони були передані
Клієнтом.

6.6. Сторони не несуть відповідальність перед Клієнтом за ненадання послуг з сайту
Компанії та партнерського сайту Користувача, якщо таке станеться з вини Клієнта
(ненадання необхідної інформації, несплати страхових послуг тощо).
6.8. Компанія не несе відповідальності за дії органів держаної влади, місцевого
самоврядування, третіх осіб.
6.9. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне
виконання умов цього Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії
таких обставин.
7. КОНФІДЕЦІЙНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
7.1. Підписанням цього Договору (прийняття Користувачем даної Публічної оферти)
Користувач, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»,
проінформований та надає згоду протягом всього строку існування Компанії, а саме на
обробку його персональних даних Компанією, в обсязі та цілях, необхідних для
забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку,
виконання Сторонами умов цього Договору, або інших умов, що мають пряме чи
опосередковане відношення щодо його укладення, дії, виконання та припинення, відносин
у сфері збору персональних даних у комерційних цілях (для інформування про послуги,
рекламні акції, звернення з офертою тощо), згідно встановленої Компанією процедури їх
обробки, без встановлення будь-яких обмежень права Компанії на їх обробку.
7.2. Компанія гарантує дотримання норм Закону України «Про захист персональних
даних», під час обробки ним персональних даних Користувача.
7.3. Доступ до даних Користувача, які той вказує при реєстрації партнерського
сайту, мають лише працівники Компанії. Такі дані використовуються виключно з метою
забезпечення роботи партнерського сайту Користувача, платформи VIAPP та виконання
Компанією умов цього Договору.
7.4. Контактні дані клієнтів з партнерського сайту Користувача можуть
використовуватися Компанією для зв’язку з ними та надсилання їм електронного полісу
страхування, будь-яких інших повідомлень та інформації, що здійснюється на розсуд
Компанії.
7.5. Договірні відносини та умови співпраці між Компанією та страховими
компаніями є комерційною таємницею, та не розголошуються Користувачу або іншим
третім особам.
8. ДОДАТКОВІ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Угода набирає чинності для Користувача з моменту прийняття ним її умов, що
підтверджується фактом користування сервісами платформи VIAPP, яке здійснює
Користувач, і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань згідно з
цією Угодою.
8.2. Ця Угода складена українською мовою та є обов’язковою до її виконання
Сторонами. Строк дії цієї Угоди – до повного виконання зобов’язань, узятих на себе
Сторонами згідно з положеннями цієї Угоди.

8.3. Сторони погодили, що надають цій Угоді сили договору, який має юридичну
силу для Компанії та Користувача – з моменту прийняття Користувачем умов цієї Угоди
згідно з її положеннями.

ДОДАТОК № 1
Інструкція, правила та умови користування Партнерським сайтом
Реєстрація
1. Користувач може самостійно зареєструвати Партнерський сайт, отримавши Інвайт на умовах, що
розміщені за посиланням https://b2b.viapp.me/.
1.1. Сайт автоматично створюється на рівні піддоменів інтернет-ресурсу VIAPP.ME –
https://піддомен.viapp.me.
1.2. Користувач самостійно обирає назву піддомену для свого Партнерського сайту:
1.2.1. Користувач може використовувати для назви піддомену загальні слова або свою
офіційно зареєстровану торгову марку. У разі якщо загальні слова вже використовуються
користувачами інших Партнерських сайтів, то Користувач обирає іншу доступну назву.
1.2.2. Користувачу забороняється використовувати назви, що офіційно є торговими марками
третіх осіб. У разі використання Користувачем такої назви, Компанія не несе відповідальність
за це перед третіми особами.
1.2.3. Після реєстрації Партнерського сайту Користувач не може самостійно змінити назву
свого піддомену. За такої потреби Користувач повинен відправити запит на електронну адресу
Компанії.
1.3. Користувач має право перенести Партнерський сайт на власний домен. Такий домен
Користувач обирає, реєструє та оплачує самостійно. Для переносу Користувачу необхідно
відправити запит на електронну адресу Компанії.
1.4. При реєстрації Користувач вказує свою електронну адресу, яка буде логіном для входу в
панель керування Партнерського сайту, а також на яку будуть приходити всі повідомлення від
Компанії та платформи VIAPP.
1.5. При реєстрації Користувач встановлює власний пароль, який використовується для входу в
панель керування Партнерського сайту. Користувач може самостійно змінювати пароль в панелі
керування в розділі «Аккаунт».
1.6. Після реєстрації Користувач автоматично отримує власний Партнерський сайт. На вказану
Користувачем електронну адресу прийде лист-підтвердження про успішну реєстрацію з
посиланням на Партнерський сайт та панель керування.
1.7. Дані, що Користувач вказав при реєстрації, Компанія збирає та використовує лише з метою
забезпечення роботи платформи VIAPP та Партнерського сайту. Компанія не має право
передавати логін та пароль Повіреного третім особам.
Налаштування
2. Користувач самостійно налаштовує свій Партнерський сайт за допомогою панелі керування:
2.1. В розділі «Кастомізація» додається логотип Користувача (формати зображення: PNG або
SVG) або текстова версія логотипа/назви сайту. Обрати один з цих варіантів логотипу та
натиснути навпроти нього «застосувати», а потім кнопку «зберегти».
2.2. В розділі «Кастомізація» обираються кольори сайту та кнопок. Після обрання кольорів
натиснути кнопку «зберегти».
2.3. В розділі «Кастомізація» можна змінити стандартне привітання/гасло на будь-яке інше за
власним бажанням. Користувачу забороняється використовувати лайливі слова, нецензурні
вислови, політичні гасла, текст з метою рекламування товарів чи послуг третіх осіб або вислови,
що можуть завдати репутаційної шкоди Компанії. Після написання привітання натиснути кнопку
«зберегти».
2.4. В розділі «Кастомізація» можна змінити способи комунікації клієнтів з Користувачем або
Компанії (телефон, посилання на мессенджери або соціальні мережі):

2.4.1. Користувач може залишити всі контакти Компанії. В такому випадку Компанія надає
клієнтам Партнерського сайту якісну підтримку з питань користування сайтом та фахову
консультацію по страхуванню. Компанія не має право закликати таких клієнтів скористатись
послугами свого або іншого Партнерського сайту. Компанія діє від імені та в інтересах
Користувача.
2.4.2. Користувач може встановити всі свої контакти. В такому випадку Користувач
зобов’язаний надавати клієнтам свого Партнерського сайту якісну підтримку з питань
користування сайтом та фахову консультацію по страхуванню.
2.4.3. Користувач може частково встановити свої контакти та контакти Компанії (наприклад,
телефон і мессенджери Компанії, посилання на свої соціальні мережі). В такому випадку
одночасно застосовуються пункти 2.4.1 та 2.4.2 Додатоку № 1 до Публічної оферти.
2.4.4. Після встановлення способів комунікації натиснути кнопку «зберегти».
2.5. В розділі «Страхові продукти» Користувач може по кожному страховому продукту обрати
цінову політику та перелік страхових компаній, які будуть запропоновані клієнтам Партнерського
сайту, а також відслідковувати розмір своєї винагороди:
2.5.1. Компанія реалізовує на своїй платформі декілька страхових продуктів: ОСАГО, КАСКО,
Майно, Тревел, Здоров’я. Список продуктів може доповнюватись Компанією. Деякі продукти
можуть бути вже доступні Користувачу, деякі ще знаходяться в стадії реалізації. Після їх
реалізації та тестування Компанія їх автоматично додає на Партнерський сайт.
2.5.2. Компанія самостійно обирає страхові компанії, укладає з ними договори про співпрацю
та реалізовує їх страхові продукти на своїй платформі VIAPP. Компанія має право
автоматично додавати нові страхові компанії, або видаляти вже існуючі. Про такі зміни
Компанія повідомляє Користувача.
2.5.3. Користувач може натиснути кнопку «автоматичне додавання», тоді всі нові страхові
компанії, з якими укладає угоду Компанія, з’являться в панелі керування та на сайті
Користувача, і будуть доступні клієнтам.
2.5.4. Якщо у Користувача вимкнене автоматичне додавання страхових компаній, то нові
компанії з’являться лише в панелі керування, проте не будуть відображені на сайті
Користувача. Для їх включення Користувачу необхідно зайти в панель керування, обрати таку
компанію та натиснути «зберегти».
2.5.7. Користувач може самостійно обрати які саме, серед запропонованих Компанією
варіантів, страхові компанії будуть представлені клієнтам Партнерського сайту Користувача.
Натиснувши на відповідні страхові компанії, потім кнопку «зберегти». Страхові компанії, що
не відмічені синім кольором, представлені не будуть.
2.5.8. Користувач самостійно обирає цінову політику на своєму Партнерському сайті серед
запропонованих варіантів: повна ціна (без знижки для клієнтів) або рекомендована ціна (зі
знижкою для клієнтів). Від цього залежить розмір винагороди Користувача як зазначено в
розділі 5 даної Публічної оферти.
2.5.9. Після встановлення цінової політики навпроти кожної страхової компанії
відображатиметься розмір винагороди Користувача, який нараховується відповідно до умов
Публічної оферти, яка знаходиться за посиланням
https://agreements.viapp.me/oferta_pro_nadannya_poslug.pdf після її акцептування.

