УГОДА КОРИСТУВАЧА
про умови користування мобільним додатком «BE inSURE»
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
«Страховик» – страхова компанія, що здійснює діяльність з добровільного страхування наземного
транспорту на підставі чинної ліцензії та уклала з Виконавцем договір про надання послуг.
«Застрахований автомобіль» – легковий автомобіль Користувача щодо якого укладений договір
добровільного страхування наземного транспорту між Користувачем та Страховиком.
«Виконавець» — Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС», код ЄДРПОУ
40926020.
«КАСКО» – добровільне страхування наземного транспорту, що покриває збитки, пов’язані з
пошкодженнями та/або втратою застрахованого автомобіля.
«Додаток» — мобільний додаток «BE inSURE», спільно з використанням телематичного пристрою,
призначений для передачі, обробки, візуалізації та аналізу інформації про стиль водіння та
статистику використання застрахованого автомобіля, з метою управління вартістю страхування
КАСКО.
«Користувач» — фізична особа, власник транспортного засобу, який уклав із Страховиком договір
добровільного страхування наземного транспорту (надалі – договір КАСКО), заснований на
принципах «розумного страхування», встановив телематичний пристрій в застрахований автомобіль
та належним чином приєднався до цієї Угоди для користування Додатком.
«Офіційний сайт» – оригінальний інтернет-ресурс Виконавця, що має доменне ім’я benishgps.com,
який містить інформацію на веб-сторінках в межах адресного простору цього доменного імені.
«Угода» — ця Угода користувача.
«Розумне страхування» – інноваційні страхові продукти по страхуванню КАСКО, що базуються на
принципах Pay-As-You-Drive та Pay-How-You-Drive.
«Телематичний пристрій» – обладнання, яке підключається до діагностичного роз’єму (OBD-II)
автомобіля (стандарт ISO-15031-5/J1962) та призначене для передачі інформації про стиль водіння та
статистику використання застрахованого автомобіля.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця Угода регламентує відносини між Виконавцем та Користувачем щодо умов користування
Додатком.
1.2. Додаток є програмою, розробленою для мобільних пристроїв, які працюють під управлінням
операційних систем Apple iOS не нижче версії 9.0, Google Android не нижче версії 4.1. Додаток
доступний в пошуку на App Store и Google Play.
1.3. Ця Угода є відкритим та загальнодоступним документом. Діюча редакція Угоди розміщується
на офіційному сайті за адресою: http://www.benishgps.com/ua/zayavki/
1.4. Умови цієї Угоди є публічною офертою згідно з ст. 641 Цивільного кодексу України і
користування Додатком можливе виключно на умовах цієї Угоди.
1.5. Користування Додатком здійснюється на безоплатній основі.
1.6.
Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем
його персональних даних, наданих ним при реєстрації, а також отриманих під час користування
Додатком, у тому числі, але не обмежуючись, для відповідей на звернення Користувача до служби

технічної підтримки Додатку. Користувач підтверджує свою згоду на передачу вказаних вище
персональних даних третім особам та їх обробку з метою виконання цієї Угоди та забезпечення
працездатності Додатку, а також вирішення можливих претензій, пов’язаних з виконанням цієї
Угоди.
1.7.
Виконавець має право вносити зміни до цієї Угоди. При внесенні змін до Угоди Виконавець
повідомляє про це користувачів шляхом розміщення змін/доповнень або нової редакції Угоди на
офіційному сайті не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до набуття чинності відповідними
змінами/доповненнями. Продовження використання Додатку Користувачем після внесення змін
та/або доповнень до цієї Угоди означає згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
1.8.
Звернення, пропозиції та питання по роботі Додатку Користувач може залишити на сторінці
http://www.benishgps.com/ua/clients/ на офіційному сайті Виконавця чи відправивши їх на електронну
адресу support@benishgps.com.
1.9.
Цю Угоду складено відповідно до чинного законодавства України. Питання, що не
врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
1.10. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Угоди, користування Додатком має бути негайно
припинено.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
2.1. Користувач зобов’язується належним чином виконувати умови цієї Угоди.
2.2. При реєстрації в Додатку Користувач зобов’язується повідомляти правдиву та достовірну
інформацію про себе та застрахований автомобіль, необхідну для:
- коректної роботи Додатку;
- відповідей на звернення Користувача до служби технічної підтримки Додатку;
- підтвердження належності аккаунта в Додатку данному Користувачу у випадку втрати аккаунта, а
також інформувати Страховика у випадку зміни такої інформації у строк, визначений Страховиком в
договорі КАСКО.
2.3. Користувач зобов’язується вживати належних заходів для забезпечення збереження його
мобільного пристрою та несе особисту відповідальність за збереження особистих даних, зазначених в
Додатку у разі доступу до його мобільного пристрою третіх осіб.
2.4. Користувач зобов’язується не використовувати Додаток з будь-якою іншою метою, окрім
пов’язаною з особистим користуванням з метою управління вартістю страхування КАСКО.
2.5. Користувач зобов’язується користуючись Додатком не вводити в оману інших Користувачів та
третіх осіб.
2.6. Користувач зобов’язується не використовувати стороннє програмне забезпечення та інші
технічні засоби, що впливають на роботу Додатку та пов’язаних з ним систем.
2.7. Користувачу заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати декомпіляцію
Додатку, а також поширювати, доводити до загального відома і надавати інший доступ до Додатку,
здійснювати реверс-інжиніринг Додатку або його окремих елементів.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
3.1. Виконавець має право передавати права та обов’язки за цією Угодою третім особам з метою
виконання цієї Угоди, без додаткової згоди Користувача.
3.2. Користувач, погоджуючись з даною офертою, надає свою інформовану та добровільну згоду на
участь у стимулюючих, рекламних, маркетингових та інших заходах, направлених на просування
послуг Виконавця та/або його партнерів.
3.3. Виконавець розміщує керівництво по роботі з Додатком (Інструкція Користувача) в
електронному вигляді на офіційному сайті. Виконавець також має право направляти інформацію
щодо функціонування Додатку на адресу електронної пошти, зазначену Користувачем при реєстрації.
Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки та збитки, що виникли внаслідок подій та

обставин, які знаходяться поза зоною його сфери діяльності, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб,
у тому числі за дії чи бездіяльність Страховика.
3.4. Виконавець має право заблокувати доступ Користувача до Додатку у разі виявлення порушень
Користувачем зобов’язань, зазначених у розділі 2 цієї Угоди.
3.5. Виконавець залишає за собою право скорочення переліку послуг, тимчасового припинення
роботи Додатку з організаційних або технічних причин без повідомлення Користувача. Виконавець
залишає за собою право у будь-який момент розірвати цю Угоду з організаційних чи технічних
причин в односторонньому порядку, заблокувавши можливість його використання, за умови
попередження Користувача за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати розірвання, шляхом SMSінформування.
3.6. Користувач має право у будь-який момент розірвати цю Угоду в односторонньому порядку
шляхом видалення Додатку на мобільному пристрої або припинення користування ним.
3.7. З метою покращення роботи Додатку Виконавець має право збирати, зберігати та обробляти
статистичну інформацію про використання Користувачем Додатку, яка включає в себе:
- дані про модель мобільного пристрою Користувача (ідентифікатор пристрою);
- статистичну інформацію про використання Додатку.
4. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Користувач гарантує, що не буде здійснювати будь-яких дій, направлених на заподіяння шкоди
Виконавцю.
4.2. У випадку порушення правил користування Додатком, недотримання умов цієї Угоди,
Користувач зобов’язаний відшкодувати Виконавцю шкоду, спричинену такими діями.
4.3. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, здійснені з використанням його
мобільного пристрою, вважаються здійсненими відповідним Користувачем.
4.4. Виконавець звільняється від повного або часткового виконання своїх зобов’язань за цією
Угодою у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачити які не було можливим на
момент приєднання Користувача до цієї Угоди, виключно, але не обмежуючись, у випадках:
несанкціонованого втручання Користувача та/або будь-яких третіх осіб в роботу Додатку,
телематичного пристрою або інших складових системи «BE inSURE», війни, воєнних дій, стихійних
лих, аварій, катастроф, саботажу, громадських заворушень, диверсій, рішень органів державної
влади та/або місцевого самоуправління, зміни кон’юктури ринку, у випадку неможливості
користування Додатком через відсутність технічних можливостей та/або з інших, незалежних від
Виконавця причин.
5.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Угоди,
Користувач та Виконавець прикладуть всіх можливих зусиль для їх вирішення шляхом проведення
переговорів. У випадку, якщо суперечки не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони
підлягають вирішенню у відповідному компетентному суді у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
5.2. Ця Угода вступає в силу для Користувача з моменту його реєстрації в Додатку і діє до того
часу, поки не буде змінена чи розірвана за ініціативою Виконавця або Користувача.
5.3. Якщо будь-яке з положень цієї Угоди буде визнане недійсним, це не впливає на дійсність або
застосування інших положень цієї Угоди.
5.4. Подальше використання Додатку означає, що Ви прийняли на себе відповідальність за
безумовне виконання цієї Угоди.

