
Правила проведення акції в ПрАТ «СК «ВУСО»   

«ДЕНЬ АВТОМОБІЛІСТА» 

 

1. Загальні положення   

1.1. Організатором проведення акції «День автомобіліста» (далі за   

текстом «Акція») є ПрАТ СК «ВУСО» (надалі – «Організатор»). Адреса Організатора: м. Київ, 

03150, вул. Каземира Малевича 31.   

1.2. Для супроводження проведення окремих частин Акції Організатором можуть 

залучатися треті особи.   

1.3. Організація Акції здійснюється з метою популяризації (реклами) послуг 

страхування, підвищення на них попиту.     

 1.4. Акція діє на території України  (за винятком  території проведення 

антитерористичної операції, що розпочата відповідно до Указу Президента України «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 13.04.2014 року, «Про невідкладні 

заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» 

від 14.04.2014 року №405/2014, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

територій здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що 

здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил, а також інших непідконтрольних 

територіях та зонах проведення воєнних операцій, оголошеної та неоголошеної війни, 

громадських заворушень, територій, на яких органи державної влади України тимчасово не 

здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження на момент проведення Акції. 

1.5. Акція проводиться в період з 00:00 год. 27 жовтня 2019 року до 23:59 год. 29 

листопада 2019 року у 2 етапи: 

1) в період з 00 год. 00 хв 27.10.2019 по 23 год 59 хв. 15.11.2019 - визначення учасників 

Акції; 

2)  період з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 29.11.2019 року - визначення переможця серед 

учасників Акції  

 

2. Учасники Акції   

2.1. Учасниками Акції (надалі – Учасники) є фізичні особи, які в період з 00:00 год. 27 

жовтня 2019 року до 23:59 год. 15 листопада 2019 року уклали з ПрАТ «СК «ВУСО» договір 

добровільного страхування наземного транспорту (далі – страховий продукт «КАСКО») і/або договір 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів (далі – страховий продукт «ОСЦПВ»), сплатили страхові платежі за укладеними договорами 

та визначені в укладених договорах  як страхувальники. 

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не приймають в ній участь працівники ПрАТ 

«СК «ВУСО» та афілійовані з нею особи. 

 

3. Визначення переможця Акції   

3.1. Визначення переможця Акції відбудеться «29» листопада 2019 року серед усіх 

учасників Акції.  

3.2. Визначення Переможця Акції здійснюється випадковим, неупередженим 

комп'ютерним відбором за допомогою сервісу https://www.random.org/ без використання 

персональних даних, а виключно на підставі номерів укладених договорів страхування. 

3.3. Серед Учасників Акції визначається один Переможець Акції.  

3.4. Результати А к ц і ї  т а  в и з н а ч е н н я  П е р е м о ж ц я  А к ц і ї  будуть 

вважатися остаточними, поширюються на всіх Учасників Акції та будуть розміщені не 

пізніше 29 листопада  2019 року на Інтернет-сайті: https://vuso.ua/ua/. 

 

4. Призи Акції   

          4.1. П ер емо ж ець  Акц і ї  отри м ує  го ло вний  пр из  Акц і ї – комплект зимньої гуми 

(вартість не перевищує  16 000 (шістнадцять тисяч гривень 00 копійок,  з урахуванням ПДФО 

на дату визначення Переможця)) радіусом згідно комплектації автомобіля, зазначеного в 

договорі страхування  Комплект за вказаними параметрами  обирає  Переможець  на Інтернет-
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сайті https://rezina.cc .  

 4.2. За участь в Акції всі Учасники Акції  отримують заохочувальні призи: промокоди на 

знижку в розмірі 3% від вартості покупки  на Інтернет-сайті https://rezina.cc. Промокоди 

надаються партнером Організатора Акції – ТОВ "АКВІЛОН-ТОРГ". Умови використання 

промокодів встановлються ТОВ "АКВІЛОН-ТОРГ". Термін дії промокодів з 27.10.2019 по 

30.11.2019 включно.  

4.3. Головний приз Переможця Акції та заохочувальні призи не підлягають обміну на 

грошовий еквівалент. 

4.4. Для отримання головного призу Переможець Акцій має не пізніше 10 (десяти) робочих 

днів звернутися до Організатора Акції та надати копію реєстраційного номера облікової картки 

платника податків або копії сторінок паспорта з відміткою про право здійснювати будь-які 

платежі за серією та номером паспорта (у разі відмови від одержання ідентифікаційного номера 

платника податку).  

4.5. Заохочувальні призи гарантовано вручаються кожному учаснику Акції під час 

укладення договору добровільного страхування наземного транспорту і/або договір 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів та сплати страхового платежу за укладеними договорами. У разі 

укладення одночасно 2 (двох) договорів Учасник Акції отримує один заохочувальний приз. 

 

6. Інші умови   

6.1. Беручи участь у Акції, Учасник надає свою згоду на безоплатне використання   

його імені, прізвища, фотографій, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з  

рекламною/маркетинговою метою, в тому числі право публікації (в тому числі його імені,  

прізвища, місця проживання та фотографії) в засобах масової інформації, на Інтернет-сайті:  

www.universalbank.com.ua, та будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю із  

засобами масової інформації у випадку отримання Подарунку, а також для надсилання  

інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за  

територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не  

відшкодовуватиметься Організатором та/або уповноваженими ними особами. Надання такої 

згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.   

6.2. Сплата податків, необхідність якої виникає у зв'язку з отриманням призів, в тому  

числі, але не виключно, податку з доходів фізичних осіб, військового збору тощо, 

здійснюється за рахунок витрат Організатора відповідно до чинного законодавства України.   

6.3. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, а також 

результати проведення розіграшу п р и з і в  будуть вважатися остаточними і будуть 

поширюватися на всіх Учасників Акції. Дані Правила проведення Акції розміщуються на 

Інтернет-сайті:  vuso.ua.    

6.4. Організатор залишає за собою право змінювати Правила проведення Акції. Всі 

зміни будуть розміщені на  Інтернет-сайті: vuso.ua. Організатор не несе 

відповідальності за не ознайомлення Учасників Акції з Правилами проведення Акції та 

внесеними до них змінами.   

6.5. Організатор не несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, 

таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в тому числі 

антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території 

проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.    

6.6. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів 

приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї 

сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і  

підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами проведення Акції, буде  їх 

дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які  

стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.   

6.7. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих 

Правил, та\або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається 

Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення 

Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.   

6.8. Учасники Акції, що о т р и м а л и  п р и з и , самостійно несуть відповідальність за 

достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними та 
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адреси).    

6.9. Надаючи будь-які дані та інформацію про себе, Учасники Акції підтверджують та 

надають згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або 

передачу третім особам) особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою  

інформаційно-телекомунікаційної системи персональних даних відповідно до мети обробки,  

затвердженої Організатором Акції, та надає свою згоду про використання персональних  

даних. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим надає свою згоду на те, що його 

персональні дані можуть у подальшому бути внесені та використані Організатором та 

уповноваженими ним особами без будь-яких часових обмежень. Надаючи будь-які дані та  

інформацію про себе, Учасники Акції підтверджують та надають згоду: - на обробку своїх  

персональних даних Організатором відповідно до затвердженої Організатором мети обробки  

відповідно до діючого законодавства України; - що він/вона повідомлений про права  передбачені 

Законом України «Про захист прав споживачів», мету збору та обробки  персональних даних, 

склад і зміст зібраних персональних даних та осіб, яким можуть бути  передані персональні дані. 

 6.10 Організатор Акції має право на провадження страхової діяльності на укладення 

договорів страхування, страхувальники за якими приймають участь в акції на підставі.   

 

 

 

 

Голова  правління        А. В. Артюхов 

ПрАТ «СК «ВУСО»

 
 


