Офіційніумовипроведенняакції
“ЗамовляйАвтоцивілку онлайн - отримуй 10 літрівпального в подарунок!”
1.Загальніположення
1.1.Акція «ЗамовляйАвтоцивілку онлайн - отримуй 10 літрівпального в подарунок!»
(надалі
–
«Акція»)
є
рекламною
кампанією,
спрямованою
на
заохоченняклієнтівПриватного акціонерного товариства «Страхова Компанія «ВУСО» в
інтернеті.
1.2.Iніціатором та організаторомАкції є Приватне акціонерне товариство «Страхова
Компанія «ВУСО» (надалі – «СК«ВУСО»).
1.3.Акція проводиться по всійтериторіїУкраїнивмережіінтернет, на офіційномусайті
«СК «ВУСО».
1.4.Початок Акції – 1квітня2017 року, закінчення – 1 червня 2017 року включно (надалі –
«ПеріодпроведенняАкції»).
2.УчасникиАкції
2.1.УчасникамиАкції (надалі – «Учасники») можуть бути страхувальники-фізичні особи, які
є
резидентами
України,
за
договорами
обов’язковогострахуванняцивільноправовоївідповідальностівласниківназемних транспортних засобів, укладеними шляхом
використаннявідповідного Веб-інтерсейсу на офіційномусайті «СК «ВУСО» (www.vuso.ua)
вПеріодпроведенняАкції та оплаченими в повномуобсязі (далі – договори ОСЦПВонлайн).
2.2 Розмір страхового платежу за договором ОСЦПВ онлайн повиненскладатине менше,
ніж1000 (тисяча) гривень.
2.3.Для того, щобвзяти участь у Акції, Учасник шляхом використаннявідповідного Вебінтерсейсу
на
офіційномусайті
«СК
«ВУСО»
(www.vuso.ua)
повинен
уПеріодпроведенняАкції, зазначений в пункті 1.4. Офіційних умов проведенняАкції (даліУмов), укластиіз «СК «ВУСО» договір ОСЦПВ онлайн та оплатитийого. Затаких умов
страхувальник автоматично стаєУчасником.
2.4.В Акції не можутьбрати участь співробітники «СК «ВУСО» та їхніродичі.
3.ПодарункиАкції.
3.1.В
Акціїдієгарантованийподарунок
–
10
літрів
пального,
підякимрозумієтьсянаданняусімучасникамакції, якіуклалидоговір ОСЦПВ онлайн зі
страховим платежем не менше, ніж1000 (тисяч) гривень, по 10 літрівпалива за рахунок
«СК «ВУСО».
4.Умовиотриманняподарунків
4.1.ОтриматиподарунокзможелишеУчасник, якийвідповідаєвимогам, зазначенимупункті 2
даних Умов.
4.2.Право на отриманняподарункузберігається за Учасникамипротягом 10 (десяти)
робочихдніввід дня укладення договору.
4.3.Для отриманняподарунківУчасник повинен мати при собітакідокументи: паспорт,
реєстраційний номер ОКПП.
4.4.Учасникимають право відмовитисявідотриманняподарунку. Замінаподарунку на
грошовийеквівалент не допускається.
4.5.ЯкщоУчасник з будь-яких причин відмовляєтьсяотриматиподарунок, він не має права
передатийоготретійособі і втакомуразівтрачає право на отриманняподарунка.
5.Заключніположення
5.1.ДаніУмовиобов’язкові для виконання.
5.2.ІнформуваннящодопроведенняАкціїздійснюється шляхом розміщення умов акції на
корпоративномуінтернет-сайті «СК «ВУСО» (www.vuso.ua). Iнформація про всізміни та
доповнення до даних Умов має бути розміщена на цьому ж інтернет-сайтіпротягом 3
(трьох) робочихднів.

5.3.«СК
«ВУСО»
не
несевідповідальностізаякістьподарунка
за
умовамиакції.
Відповідальність
за
якістьподарунку
за
умовамиАкціїнесеїїбезпосередній
постачальник.
5.4.«СК
«ВУСО»
звільняєтьсявід
будьякоївідповідальностіщодоподарункуАкціїпісляотриманняйогоУчасниками.
Якщоподарункизалишилися не врученими через те, щоУчасники не дотрималисявимог,
зазначених
у
цихУмовах,
«СК
«ВУСО»
використовує
їх на власнийрозсуд.
5.5.Своєюучастю в АкціїУчасникинадають «СК «ВУСО» право, безстроково, відповідно до
Закону України «Про захистперсональнихданих»: отримувати, збирати, обробляти,
реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і
поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог
законодавства, становить персональнідані. Учасникипогоджуються на проведення
фотозйомки за їхучасті та наданнярекламнихінтерв’ю про участь у Акції, а
такожпогоджуються,
щоїхПІБ
та
фотоматеріали
за
їхучастіможуть
бути
оприлюдненіабовикористані «СК «ВУСО» з рекламною метою у будь-якихдрукованих,
аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якійтериторії, на необмежений строк, без
попередньогоузгодження
та
безкоштовно.
Всіавторські
права
на
такіматеріалибудутьналежатиПрАТ «СК «ВУСО». Учасникитакожпогоджуються з тим,
щоїхніданіможутьбутивнесені до базиданих та використані «СК «ВУСО» без будьякихчасовихобмежень
для
надсиланняінформації,
повідомлень,
проведеннятелефоннихопитуваньтощоізінформаційною, маркетинговою чи рекламною
метою.
5.6.У разівиникненняситуації, щоприпускаєнеоднозначнетлумаченняцих Умов, будьякихспірнихпитань
та
(або)
питань,
не
врегульованихцимиУмовами,
остаточнерішенняприймає «СК «ВУСО».

