ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕКЛАМНІЙ АКЦІЇ
(далі – Акція)
«Автоцивілка для всіх» від ТДВ «Експрес Страхування»
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 Акціє є ТОВ «Автоцентр на Харківському» (далі - Автоцентр), що знаходиться за
адресою: м. Київ, Харківське шосе, 179.
1.3.
Територія надання послуг: м. Київ, Харківське шосе, 179.
1.4.
Строк проведення Акції: 01.06.2021 р. по 15.06.2021 р. 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 умови участі в Акції
згідно Розділу 5 цих Правил, та правила даної Акції, що викладені нижче (далі - «Учасники» чи «Учасники
Акції»).
4. Призовий фонд Акції:
4.1.
В період проведення Акції, особи, які в період з 01.06.2021 р. по 15.06.2021 р. придбали автомобіль
марки KIA чи зарезервували автомобіль в Автоцентрі та заповнили Анкету Учасника Акції мають право
отримати поліс ОСЦПВВНТЗ від ТДВ «Експрес Страхування» за рахунок ТДВ «Експрес Страхування».
4.2. Загальна кількість Учасників Акції не обмежена.
5. Умови участі в Акції:
5.1.
Придбати або зарезервувати в період з 01.06.2021 р. по 15.06.2021 р. включно, автомобіль марки
KIA 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 10 000 грн. вартості автомобіля згідно попереднього
договору купівлі-продажу на розрахунковий рахунок Автоцентру).
5.2.
Заповнити Анкету Учасника Акції під час укладення договору купівлі-продажу/попереднього
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 та
мають містити повну та достовірну інформацію.
6. Умови отримання подарунків по Акції:
6.1.
Отримати подарунок можуть тільки ті Учасники, які виконали всі умови Акції.
6.2.
Вручення подарунка (полісу ОСЦПВВНТЗ) відбудеться за адресою: м. Київ, Харківське шосе 179
(територія Автоцентру).
6.3.
Для отримання подарунка Учасник Акції повинен подати для огляду та зняття копії такі документи:
паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (реєстраційного номера облікової картки
платника податків).
6.4.
Учасник Акції має право укласти з Організатором поліс обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – «Поліс ОСЦПВВНТЗ») відносно
транспортного засобу бренду «КІА», придбаного в Автоцентрі в період з 01.06.2021 р. по 15.06.2021 р.
Поліс ОСЦПВВНТЗ надається Учаснику Акції в подарунок.
6.5.
Під наданням Полісу ОСЦПВВНТЗ у подарунок мається на увазі сплата за рахунок Організатора
Акції страхового платежу, розмір якого визначений на підставі Закону України «Про обов’язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» відповідно до
типу транспортного засобу, місця його реєстрації, сфери використання.
6.6.
З метою укладення договору страхування Учасник Акції повинен пред’явити представнику
Організатора 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.
6.7.
Податки та збори, які необхідно нарахувати та сплатити під час укладення Полісу ОСЦПВ згідно
чинного законодавства нараховуються, утримуються і сплачуються в державний бюджет Організатором.
6.8.
Учасник Акції має право відмовитися від отримання подарунку. Заміна подарунка грошовим
еквівалентом не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає. Передача права на отримання
подарунку іншій особі не допускається.
7. Інші умови:
7.1.
Період часу, протягом якого може бути використаний подарунок: з 15.06.2021 р по 14.06.2022 року
включно. Організатор не несе відповідальності за неотримання Учасниками подарунку у зв'язку з іншими,
не залежними від Організатора, причинами.
7.2.
Інформування про умови проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на
інтернет-сторінці Організатора Акції: www.express-insurance.com.ua, а також інтернет-сторінці Партнера
Акції: https://kia-kiev.com.ua/. 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 та/або
Партнером з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах на будь-якій 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 подарунок.
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.

