ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕКЛАМНІЙ АКЦІЇ
«Сертифікат від ТДВ «Експрес Страхування» на суму 1 000 грн. на отримання послуг
страхування» (далі – Акція).

1. Організатори Акції, територія та строки її проведення:
1.1. Організатором Акції є ТДВ «Експрес Страхування», що знаходиться за адресою: вул. Велика
Васильківська, 15/2, м. Київ, Україна (далі - Організатор).
1.2. Партнером Акції є ПАТ «Одеса Авто» (далі - Автоцентр), що знаходиться за адресою: м. Одеса, Київське
Шосе, 27-А.
1.3. Територія надання послуг: Україна, місце проведення Акції: м. Одеса, Київське Шосе, 27-А та
Миколаївська Дорога, 307-Б.
1.4. Строк проведення Акції: 01.03.2021 по 08.03.2021. включно.
2. Правове регулювання проведення Акції: Проведення Акції здійснюється згідно з даними правилами та
законодавством України.
3. Учасники Акції:
3.1. В Акції можуть брати участь виключно дієздатні фізичні особи, громадяни України, яким на момент
проведення Акції виповнилося 18 років, та які в період проведення Акції виконали всі необхідні умови та
правила даної Акції, що викладені нижче (далі - «Учасники» чи «Учасники Акції»).
3.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції наступні особи:
3.2.1. працівники ТДВ «Експрес Страхування» та працівники Автоцентру;
3.2.2. найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба працівників ТДВ
«Експрес Страхування» та працівників Автоцентру.
4. Призовий фонд Акції:
4.1. В період проведення Акції, особи, які виконали умови п. 5.1 та 5.2 цих Правил, мають право отримати
Сертифікат від ТДВ «Експрес Страхування» на суму 1000 (одна тисяча грн. 00коп), який може бути
використаний Учасником Акції для оплати страхового платежу по договору добровільного страхування
наземного транспорту (КАСКО), укладеного між ТДВ «Експрес Страхування» та Учасником Акції.
4.2. Загальна кількість Учасників Акції,які можуть отримати Сертифікат –10 (десять ) осіб. У разі якщо
кількість осіб, які виконають всі умови участі в Акції в період 01.03.2021 по 08.03.2021 буде більше 10 осіб,
то Сертифікат отримують перші 10 (десять) Учасників, які придбали або зарезервували автомобіль будь-якої
марки в Автоцентрі.
4.3. Учасник Акції має право використати сертифікат в період з 01.03.2021 по 28.02.2022 року включно
5. Умови участі в Акції:
5.1. Придбати або зарезервувати в період з 01.03.2021р по 08.03.2021 року, включно автомобіль будь-якої
марки в Автоцентрі. (Під придбанням автомобіля мається на увазі перерахування 100% ціни автомобіля
згідно договору купівлі-продажу на розрахунковий рахунок Автоцентру. Під резервуванням автомобіля
мається на увазі внесення передплати (авансу) в розмірі не менше 10% вартості автомобіля згідно договору
купівлі-продажу на розрахунковий рахунок Автоцентру).
5.2. заповнити Анкету Учасника Акції під час укладення договору купівлі-продажу автомобіля в Автоцентрі,
яка із зазначеною в ній інформацією про Учасника зберігається в Організатора. Всі дані Учасника Акції
повинні бути вказані розбірливо українською мовою, мають містити повну та достовірну інформацію;
6. порядок отримання Сертифікату за Акцією:
6.1. Сертифікат отримають перші десять Учасників, які виконали всі умови Акції.
6.2. Вручення Сертифікату відбудеться за адресою: м. Одеса, Київське Шосе, 27-А та Миколаївська Дорога,
307-Б. (територія Автоцентру).
6.3.Учасник Акції має право укласти з Організатором договір добровільного страхування наземного
транспортного засобу (далі – «Договір КАСКО»), предметом якого є майнові інтереси клієнта
(Страхувальника), пов’язані з володінням, користуванням, розпорядженням автомобілем, придбаного в
Автоцентрі в період з 01.03.2021р по 08.03.2021року.
6.4. Під отриманням знижки на придбання Договору КАСКО мається страхового платежу за Договором
КАСКО, розрахованого шляхом множення базового страхового тарифу на коригуючі коефіцієнти згідно з
обраною Учасником Акції Програмою страхування мінус 1000грн (одна тисяча грн. 00 коп), яка сплачується
за рахунок Організатора.
6.5. З метою укладення договору страхування КАСКО Учасник Акції повинен пред’явити представнику
Організатора або Автоцентру наступні документи:
для Учасників Акції - фізичних осіб:

•
Паспорт громадянина України;
•
Довідку про присвоєння номеру облікової картки платника податків;
•
Посвідчення водія/посвідчення водія осіб, допущених до керування автомобілем;
•
Рахунок-фактура або специфікація на автомобіль, або свідоцтво про реєстрацію транспортного
засобу.
для Учасників Акції – юридичних осіб:
•
Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи або виписка ЄДРПОУ;
•
Свідоцтво платника податку;
•
Платіжні реквізити;
•
Посвідчення водія/посвідчення водія осіб, допущених до керування автомобілем;
•
Рахунок-фактура або специфікація на автомобіль, або свідоцтво про реєстрацію транспортного
засобу.
для Учасників Акції – фізичних та юридичних осіб: на виконання вимог Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» надати Організатору (Страховику) інформацію і
документи, необхідні для здійснення ідентифікації Учасника Акції (Страхувальника).
6.6.
Податки та збори, які необхідно нарахувати та сплатити під час укладення Договору КАСКО згідно
чинного законодавства нараховуються, утримуються і сплачуються в державний бюджет Організатором.
6.7. Учасник Акції має право відмовитися від отримання Сертифікату. Заміна Сертифікату грошовим
еквівалентом не допускається. Сертифікат обміну та поверненню не підлягає.
7. Інші умови:
7.1. Період часу, протягом якого може бути використаний сертифікат: з 01.03.2021 по 28.02.2022 року
включно. Переможець Акції з метою отримання призу за сертифікатом повинен активувати сертифікат за
номером персонального менеджера вказаному у Сертифікаті; надати сертифікат при укладанні договору
страхування представнику Автоцентру.
Організатор не несе відповідальності за неотримання Учасниками Акції Сертифікату у зв'язку з іншими, не
залежними від Організатора, причинами.
7.2. Інформування про умови проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на інтернетсторінці Організатора Акції: www.express-insurance.com.ua, а також інтернет-сторінці Партнера Акції:
https://www.chery-odessa.com/, https://kia-odessa.com/_ _ Консультації щодо участі в Акції можна отримати
за телефоном гарячої лінії: 0-800-502-300 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні).
7.3.Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції за погодженням з
Партнером Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов
Акції можливі у випадку їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила
та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не буде
спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
7.4. Своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються на проведення фотозйомки з їх участю, а також
погоджуються, що їх ПІБ та фотоматеріали з їхньою участю, можуть бути використані Організатором з
рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, на будь-якої території, необмежений
час, без попереднього узгодження та безкоштовно.
7.5. Учасники Акції погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази персональних даних
Організатора та Автоцентру, а також дають згоду на збір і обробку персональних даних у відповідності до
положень Закону України «Про захист персональних даних» (зі змінами та доповненнями) без будь-яких
часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань із
інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.
7.6. Організатор Акції не компенсує транспортні та інші витрати Учасника Акції, пов'язані з можливістю
отримати або використати Сертифікат.
7.7. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що
передбачені в даних Правилах, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха,
пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на
території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
7.8. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне трактування даних Умов, будь-які спірні питання,
не врегульовані цими Умовами, остаточне рішення приймає Організатор. Рішення Організатора остаточне й
оскарженню не підлягає.

