
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕКЛАМНІЙ АКЦІЇ (далі – Правила, Акція) 
«Сертифікат від ТДВ «Експрес Страхування» на суму (1000, 2000, 3000) грн. на отримання товарів та послуг» (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 _____________ (далі - Автоцентр), що знаходиться за адресою: ________ 

1.3. Територія надання послуг: Україна  
1.4. Дата проведення Акції: (22-23 червня, 06-07 липня)  2019 року. 
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. Кожен, хто пройшов реєстрацію на тест-драйв під час проведення заходу «Вишневий сезон у твоєму місті 2019», 

автоматично приймає участь у розіграші призів – (одного, двох, трьох)  сертифікату (ів) на суму (1000, 2000, 3000) 

грн. (одна, дві, три тисяч (и) грн. 00 коп.) від ТДВ «Експрес Страхування», який може бути використаний 
Переможцем Акції для отримання товарів та/або послуг від Автоцентру або як знижка на вартість придбання 
договору страхування наземного транспорту КАСКО «Комфорт» від ТДВ «Експрес Страхування» (на вибір 
пред’явника сертифікату). 

4.2. Загальна кількість Учасників Акції, що можуть стати переможцями за результатами розіграшу – (один, два, три)  
Учасник (и).  
5. Умови участі в Акції:  
5.1. Зареєструватися на тест-драйв під час проведенні заходу «Вишневий сезон у твоєму місті 2019», заповнивши 
анкету. Всі дані Учасника Акції повинні бути вказані розбірливо російською або українською мовою та мають містити 
достовірну інформацію. 
6. Порядок проведення розіграшу призів: 
6.1. В розіграші беруть участь всі Учасники Акції, які відповідають вимогам п.3 цих Правил та виконали умови Акції, 
визначені у п.5 цих Правил.   
6.2. Розіграш проводиться в присутності керівників та уповноважених представників Організатора. 
6.3. Переможець буде визначений протягом 3 (трьох) робочих днів від дати проведення Акції, за допомогою 
програмного забезпечення генератора кодів та випадкових чисел, розміщеного на сайті random.org (під сайтом 
random.org мається на увазі сайт визначення переможців випадковим чином на підставі індивідуального 
реєстраційного номеру для участі в Акції).  
6.4. Один власник транспортного засобу має можливість стати Переможцем Акції та отримати лише один 
Подарунок. 
6.5. Організатор Акції гарантує об’єктивність, чесність та відкритість при визначенні Переможців. 
6.6. Інформація про Переможців (ПІБ) вносяться до Звіту про проведення розіграшу. Таким чином формується список 
Переможців. 
6.7. Партнер  Акції по номеру  телефону, вказаному Учасником Акції в Анкеті, шляхом направлення SMS-
повідомлення повідомляє Переможців про результати розіграшу та узгоджує адресу, за якою можна отримати 
Подарунок. Подарунок переможець акції може отримати  протягом 20 (двадцяти) робочих днів із дати проведення 
розіграшу. 
6.8. Усі результати розіграшу є остаточними і оскарженню не підлягають. 
6.9. Наступного дня після проведеного розіграшу інформація про його результати публікується на інтернет-сайті 
Організатора: www.express-insurance.com.ua. 
7. Умови отримання призів за Акцією:  
7.1. Отримати приз можуть тільки ті Учасники, які виконали умови Акції. 
7.2. Вручення призів відбудеться за адресою: _______ 

7.3. Для отримання призу Переможець Акції повинен заповнити Анкету Переможця Акції, подати для огляду та 
зняття копії такі документи: паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (реєстраційного номера 
облікової картки платника податків). Заповнена Анкета Переможця Акції (Додаток) із зазначеною в ній інформацією 
про Учасника зберігається в Організатора. Всі дані Переможця Акції повинні бути вказані розбірливо російською або 
українською мовою та мають містити достовірну інформацію. 
7.4. Переможець Акції має право відмовитися від отримання призу. Заміна призу грошовим еквівалентом не 
допускається. Призи (товари або послуги отримані за Сертифікатом) обміну та поверненню не підлягають. Передача 
права на отримання призу іншій особі не допускається.  



7.5. Право на отримання Подарунку зберігається за Переможцем протягом 20 (двадцяти) робочих днів від дня 
проведення розіграшу. 
7.6. У разі використання Сертифікату Переможцем, при укладенні договору страхування з Організатором Акції, 
Переможець або інші зацікавлені особи не мають права вимагати повернення коштів при розірванні договору 
страхування, в розмірі суми, передбаченої Сертифікатом.  
8. Інші умови:  
8.1. Період часу, протягом якого може бути використаний сертифікат: (з 26.06.2019 по 25.06.2020 р., з 10.07.2019 по 
09.07.2020 р.) 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 призу у зв'язку з іншими, не залежними від 
Організатора, причинами.  
8.2. Організатор не несе відповідальності за якість і справність товарів, які надаються як призи згідно даних умов.  
8.3. Організатор звільняється від будь-якої відповідальності щодо призів після отримання їх Учасником Акції. 
Відповідальність за якість, гарантійне обслуговування продукції, яка є призом стосовно Акції, несе її безпосередній 
виробник.  
8.4. 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. 
8.5. Учасники Акції погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних. 
8.6. Організатор Акції не компенсує транспортні та інші витрати Учасника Акції, пов'язані з можливістю отримати 
приз.  
8.7. 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. 
8.8. 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.  

АНКЕТА ПЕРЕМОЖЦЯ АКЦІЇ 
«Сертифікат від ТДВ «Експрес Страхування» на суму (1000, 2000, 3000) грн. на отримання товарів та/або послуг» 

 
______________________________________________________________________________________________(ПІБ) 
 
 ___________________________________________________________________________(ІПН) 
 
Контактна інформація: 
 
Телефон: ________________________________________________________________________________________ 
 
Адреса: __________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Надаю свою згоду ТДВ «Експрес Страхування» на обробку, використання, передачу третім особам моїх персональних даних, зазначених у цій 
анкеті, з метою отримання мною товарів/послуг від  
___________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________  
Умови цієї згоди не вимагають повідомлення мене або отримання від мене згоди про подальші дії з моїми персональними даними. 
З умовами акції ознайомлений та згоден. 
 
Підпис Переможця Акції ______________________________ 
 
 
Для заповнення даних Переможця Акції представником Організатора або Автоцентру. 
 
Інформацію заповнив _____________________________________________________________________(посада, ПІБ) 
 
Дані Переможця Акції: 
 
Паспорт: Серія _______________________ Номер________________ 
 
Ким був виданий:_________________________________________ 
 
Дата видачі:___________ 
 
ІПН _________________________________ 
 
Дата заповнення Анкети:  
  
Підпис представника Організатора або Автоцентру: __________________________ 
 

 


