ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕКЛАМНІЙ АКЦІЇ (далі – Акція)
Сертифікат від ТДВ «Експрес Страхування» на суму 5 000 грн на отримання страхових послуг
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 ПрАТ «Херсон-Авто» (далі - Автоцентр), що знаходиться за адресою: м. Херсон,
Миколаївське шосе, 5й км.
1.3. Територія надання послуг: Україна.
1.4. Дата та місце проведення Акції: 26 - 27 червня 2021 року за адресою: яхт-клуб Maxim marine (м. Нова
Каховка, пр. Дніпровський, 44-а).
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. Умови участі в Акції:
4.1. Обов’язковою умовою участі в Акції є:
4.1.1. зареєструватися та заповнити Анкету Учасника Акції, яка із зазначеною в ній інформацією
про Учасника зберігається в Організатора. Всі дані Учасника Акції повинні бути вказані розбірливо
українською мовою та мають містити достовірну інформацію;
4.1.2. пред’явити індивідуальний номер Учасника Акції працівникам Автоцентру.
5. Призовий фонд Акції:
5.1. Кожен, хто відвідав яхт-клуб Maxim marine (м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 44-а), зареєструвався,
отримав індивідуальний номер Учасника Акції та провів тест-драйв автомобіля під час проведення заходу
«ТЕСТ-ДРАЙВ MERCEDES-BENZ НОВА КАХОВКА» автоматично приймає участь у розіграші 2 (двох)
Сертифікатів від ТДВ «Експрес Страхування», на суму 5 000 грн (п’ять тисяч грн 00 коп.) кожний, який
може бути використаний Переможцем як знижка на вартість придбання договору добровільного
страхування наземного транспорту за програмами страхування КАСКО «Комфорт», КАСКО «Преміум»,
КАСКО «Преміум+», КАСКО «VIP» від ТДВ «Експрес Страхування» (на вибір пред’явника сертифікату).
5.2. Загальна кількість Учасників Акції, що можуть стати переможцями розіграшу – 2 (два) Учасника.
6. Порядок проведення розіграшу призів:
6.1. Розіграш відбувається шляхом вибору індивідуального номеру одного з Учасника акції.
6.2. Розіграш проводиться по одному сертифікату в день - 26.06.2021 р. та 27.06.2021 р. за адресою: яхт-клуб
Maxim marine (м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 44-а).
6.3. Розіграш проводиться в присутності керівників та уповноважених представників Організатора.
6.4. Переможці розіграшу визначаються шляхом випадкового вибору індивідуальних номерів, які беруть
участь у розіграші (далі – Переможець Акції).
6.5. Представник Організатора або Автоцентру невідкладно на місці проведення конкурсу оголошує
Учасника Акції, який став переможцем (далі – Переможець Акції). В разі відсутності Переможця на момент
оголошення на території проведення Акції - про результати розіграшу Переможець повідомляється smsповідомленням (за наявності даної інформації в Організатора Акції або Автоцентру); також з інформацією
про результати розіграшу Переможець може дізнатися на офіційній сторінці в мережі Facebook
Організатора: https://www.facebook.com/expres.ins/ та на офіційній сторінці Партнера Акції в Інтернет:
https://www.facebook.com/105534390789111/posts/509817527027460/?d=n
https://www.instagram.com/p/CQbV-AWhxtn/?utm_medium=copy_link
6.6. Термін дії сертифікатів: з 29.06.2021 р. по 28.06.2022 р.
7. Умови отримання призів за Акцією:
7.1. Отримати приз можуть тільки ті Учасники, які виконали умови Акції.
7.2. Вручення призів відбудеться за місцем проведення заходу «ТЕСТ-ДРАЙВ MERCEDES-BENZ НОВА
КАХОВКА» за адресою: яхт-клуб Maxim marine (м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 44-а).
7.3. Переможець Акції має право відмовитися від отримання призу. Заміна призу грошовим еквівалентом не
допускається. Призи обміну та поверненню не підлягають.
7.4. Переможець Акції має право передати своє право на отримання послуг за Сертифікатом своєму
чоловіку (дружині), повнолітній дитині за умови надання Організатору Акції документів на підтвердження
сімейних відносин.

7.5. Для отримання призу Переможець Акції повинен подати для огляду та зняття копії такі документи:
паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (реєстраційного номера облікової картки
платника податків).
8. Інші умови:
8.1. Період часу, протягом якого може бути використаний сертифікат: з 29.06.2021 р. по 28.06.2022 р.
включно.
8.2. 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 (Організатора).
8.3. Організатор не несе відповідальності за неотримання Учасниками призу у зв'язку з іншими, не
залежними від нього причинами.
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 персональних даних
Організатора.
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.
8.9. Інформування про умови проведення Акції або про їх зміни здійснюється шляхом розміщення цих
Правил на інтернет-сторінці Організатора Акції: www.express-insurance.com.ua та на офіційних сторінках
Партнера Акції в мережі Інтернет: https://www.facebook.com/105534390789111/posts/509817527027460/?d=n
https://www.instagram.com/p/CQbV-AWhxtn/?utm_medium=copy_link
8.10. Податки та збори, які необхідно нарахувати та сплатити під час проведення Акції згідно чинного
законодавства нараховуються, утримуються і сплачуються в державний бюджет Організатором.
8.11. 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.

