
Детальні умови (Правила) проведення Акції. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія “ПЗУ Україна”, яке згідно Договору 
про співробітництво від «25» вересня 2018 р. є Стороною-1, знаходиться за адресою: 04053, 
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 40 (поштова адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 62), у 
цьому Додатку зветься далі «Організатором», та дійсно зобов’язується виконувати 
організаторські функції у акції «Страхуй майно та вигравай один з 15 комплектів сигналізації 
«Ajax StarterKit» (надалі - «Акція»).  
 
1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИТАЛ ТРЕЙДИНГ», яке згідно Договору 
про співробітництво від «25» вересня 2018 р. є Стороною-2, знаходиться за адресою: 04073, 
Оболонський район, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 12/14, у цьому Додатку зветься далі 
«Сторона-2», та дійсно зобов’язується виконувати функції по нагородженню переможців Акції 
«Страхуй майно та вигравай один з 15 комплектів сигналізації «Ajax StarterKit» (надалі - 
«Акція») Заохоченнями/Подарунками. 

1.3. Мета проведення Акції: дана Акція проводиться з метою збільшення Організатором та 
Стороною-2 обсягів продажу товарів та послуг кожної із Сторін. 

1.4. Період проведення Акції: з 1 жовтня 2018 року до 31 грудня 2018 року включно (надалі  
- «Строк проведення Акції» або «Період проведення Акції»). 

1.5. Акція проводиться на території України, за винятком окупованих та/або відчужених 
територій, в тому числі території Автономної Республіки Крим, територій, які вийшли з-під 
контролю органів влади України, зон/районів воєнних або бойових дій, зон воєнних або 
збройних конфліктів, території проведення антитерористичної операції, території проведення 
операції об’єднаних сил. 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

2.1. Учасники акції – в Акції беруть участь повнолітні громадяни України, які виконали усі 
вимоги п.3.2.1 ціх Правил.ћ 

2.2. Переможець – Учасник Акції, що отримав право на Подарунок відповідно до п.3.4 даних 
Правил. 

2.3. Подарунок – 1 комплект сигналізації «Ajax StarterKit», який надається Стороною-2 
Учаснику, що став Переможцем акції. 

3. УМОВИ АКЦІЇ 

3.1. Акція проводиться на території України відповідно до п.1.5 цих Правил та при наявності 
технічної можливості. 

3.2. Учасники Акції. 

3.2.1. Взяти участь у Акції можуть фізичні особи що є громадянами України, та які виконали 
умови Акції відповідно до цих Правил. 

3.2.2. Не можуть бути учасниками Акції та не мають права брати в ній участь працівники 
Організатора та Сторони-2, та будь яких інших компаній (за їх наявності), які беруть участь в 
підготовці та проведенні Акції, їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, 



батьки), неповнолітні, особи з обмеженою дієздатністю та недієздатні особи, а також особи, 
що не є громадянами України. 

3.3. Умови участі у Акції. 

3.3.1. Для того щоб стати учасником Акції, необхідно відповідати усім вимогам, зазначеним в 
п. 3.2.1 та 3.2.2 цих Правил та протягом строку проведення Акції виконати наступні дії: 

3.3.2. Купити продукт «Медичне страхування подорожуючих за кордон + Безпечна подорож» 
або/та «Квартира.Будинок.Дача» та дати свою письмову згоду на використання своїх 
персональних даних. 

3.3.3. Учасник може брати участь у Акції необмежену кількість разів (за виключенням, коли 
він вже став один раз переможцем). 

3.4. Порядок визначення переможців Акції. 

3.4.1. По закінченню кожного календарного місяця через сервіс https://www.random.org/ 
визначаються переможці (по 5 переможців щомісяця). 

Якщо переможець упродовж 10 календарних днів не зв’язується з Організатором Акції, 
Організатор вправі обрати нового переможця.  

3.4.2. Визначення Переможця здійснюватиметься Організатором методом визначення перших 
5 ПІБ за допомогою онлайн сервісу, що знаходиться за посиланням: www.random.org. 
Визначення Переможців здійснюватиметься наступним чином: до 14.11.2018 р. (5 осіб ), до 
14.12.2018 (5 осіб), до 14.01.2019 (5 осіб). Після визначення переможців, результат 
розіграшу у вигляді скрін-шоту з сервісу random.org кожного місяця буде публікуватись на 
сторінці Організатора у facebook: https://www.facebook.com/pzuukraine/. Про перемогу 
Учасника Акції повідомить Організатор телефонним дзвінком, на номер телефону, який буде 
залишено при оформленні страхового полісу, та розповість як і де забрати Подарунок. 

3.4.3. Кожен переможець має право лише на одну одиницю Подарунку. 

3.5. Порядок отримання Подарунку. 

3.5.1. Для отримання Подарунку Переможцям Акції потрібно пред’явити оригінал страхового 
полісу, що став виграшним, представнику Організатора, та мати при собі оригінал документу, 
що підтверджує особу, на яку оформлено страховий поліс, що став виграшним. Переможець 
Акції повинен отримати Подарунок протягом 30 днів з дати оголошення результатів Акції.  

3.5.2. Учасники/Переможці Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої 
ними інформації Організатору та Стороні-2. 

3.5.3. Відомості і документи, які передаються Переможцями згідно з цими Правилами 
Організатору та Стороні-2, передаються з метою нарахування та перерахування до 
відповідних бюджетів податків, передбачених податковим законодавством України. 

3.5.4. У разі неотримання Організатором  в період, визначений п.3.5.1 цих Правил, 
документів, в тому числі інформації, необхідної для отримання Переможцями Подарунків, 
Подарунок  визнається невитребуваним, а зазначені особи втрачають право на отримання 
відповідних Подарунків. Правилами Акції не передбачено зберігання незатребуваного 
Подарунку.  

https://www.random.org/
https://www.facebook.com/pzuukraine/


3.5.5. Подарунок  не може бути затребуваним повторно, грошова компенсація Подарунку  не 
видається. 

3.5.6. Організатор та Сторона-2 мають право розпорядитися невитребуваним Подарунком на 
свій розсуд. 

3.5.7. Переможець Акції зобов'язаний отримати Подарунок особисто та не має права 
передавати право на отримання Подарунку третім особам. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ/ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ 

4.1. Факт виконання учасником умов, передбачених п.3.3 цих Правил, для прийняття участі в 
Акції автоматично означає ознайомлення та повну згоду Учасника Акції з умовами та 
Правилами проведення Акції. 

5. ПРАВА ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ 

5.1. Організатор має право відмовити Учаснику Акції в участі, якщо інформація Учасника 
відрізняється від наданої ним інформації згідно з п. 3.5.3 Правил, тощо. 

5.2. Організатор має право відмовити в наданні Подарунку та позбавити права отримати 
відповідний Подарунок обраному, згідно з цими Правилами, Переможцю Акції, який не надав 
згідно з п.3.5.1 цих Правил необхідну інформацію та/або надав неправдиві або неповні дані, 
що вимагаються в п. 3.5.3 Правил, тощо. 

5.3. Організатор має право змінювати умови проведення Акції та ці Правила та/або 
скасовувати Акцію, повідомивши про це в порядку, зазначеному в п.5.5 Правил Акції. 

5.4. У випадку порушення Учасником Акції даних Правил та за будь-яких інших причин, 
Організатор Акції має право на власний розсуд усунути Учасника від подальшої участі у Акції. 

5.5. Організатор, після відповідного погодження із Стороною-2, має право збільшити 
загальну кількість Подарунків за цією Акцією або включити в Акцію додаткові заохочення, не 

передбачені цими Правилами. Про будь-які зміни у Правилах та/або Акції, Організатор 
повідомляє шляхом розміщення інформації на своєї офіційній сторінці в соціальній мережі 
Facebook та/або Instagram. Організатор не є податковим агентом щодо Переможців Акції в 
розумінні податку на доходи фізичних осіб та воєнного збору. 

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

6.1. Організатор зобов’язаний провести Акцію в порядку, визначеному цими Правилами. 

6.2. Організатор та Сторона-2 зобов’язані організувати вручення Подарунку Переможцю 
Акції, що виконав всі умови, передбачені цими Правилами.  

6.3 Сторона -2,  відповідно до п.1.3. Договору про співробітництво від “25” вересня 2018 
року, виконує свої зобов'язання щодо нагородження переможців Акції надсилаючи 

відповідний Подарунок (комплект сигналізації Ajax StarterKit) на адресу філії та/аб 
представництва Організатора у найближчому місті, де мешкає Переможець. Сторона -2 також 
може здійснити нагородження через своїх представників особисто. Усі понесені витрати (такі 
як оплата кур'єрської доставки, витрати на дорогу у разі відрядження представників та т.і.), 
що виникають у Сторони -2 у зв'язку з врученням Переможцю подарунка - несе Сторона-2. 

Сторона-2 вважається такою, що виконала свої зобов'язання, якщо вона здійснила 
відправлення на відповідну адресу, повідомлену Організатором, та має підтверджуючи про 
відправлення документи. Отримувачем відправлення є Організатор.  



6.4. Організатор зобов'язується підписати з одержувачем подарунку - Переможцем,  
відповідний Акт приймання передачі (приклад викладено нище), що буде підтверджувати 
факт отримання Подарунку. 

У разі не отримання Стороною-2 від Організатора такого акту, усі витрати Сторони-2 щодо 
виконання зобов'язань за Договором про співробітництво від “25” вересня 2018 р. та цієї 
Додаткової угоди, відшкодовуються Організатором.  

7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

7.1. Організатор не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у 
виконанні або неналежне виконання своїх зобов'язань, передбачених Акцією, якщо таке 
невиконання або затримка безпосередньо або опосередковано викликані настанням 
надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно знаходяться поза зоною його 
контролю (надалі – “Форс-Мажор”). При цьому обставинами Форс-Мажору вважаються будь-
які обставини, що впливають на виконання зобов'язань Організатор, які є наслідком або 
спричинені діями, подіями, утриманням від дії або випадками, що знаходяться поза 
контролем Організатора та не існували на момент початку Акції, включаючи, але не 
обмежуючись: збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, масові 
заворушення, заборонні дії органів державної влади, повстання, воєнні дії, страйки, 
встановлення блокпостів та інших кордонів на території України, блокування об'єктів 
поштового зв'язку, зміни в роботі банківських установ, події викликані винятковими 
погодними умовами і стихійним лихом тощо. 

7.2. Організатор не несе відповідальності за можливі проблеми технічного характеру, які 
можуть вплинути на участь у Акції, її проведення та обрання Переможця. 

7.3. Організатор не несе відповідальності за наслідки подальшого використання Подарунку 
Переможцем Акції з моменту його отримання, в тому числі, за ризик випадкової загибелі, 
втрати або псування Подарунку. 

8. ІНШЕ 

8.1. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи 
конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Строк 
дії даної Акції закінчується у випадку закінчення періоду її дії. 

8.2. Дана Акція є публічним інформуванням (донесенням) умов. Зокрема умов отримання 
Подарунків Переможцями акції. 

8.3. Детальні правила та умови Акції розміщено у розділі «Прес-служба» на сайті pzu.com.ua. 

8.4.Зміни та доповнення, що викладені у п.5.5. набувають чинності з моменту опублікування, 
якщо інше не було спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих 
Правил та умов. 

8.5. Якщо після закінчення дії Акції Організатор не може доставити Подарунок з причин, що 
не залежать від нього, в тому числі під дією обставин Форс-Мажору, або Переможець не 
здійснює жодних дій щодо отримання (не відповідає на телефонні дзвінки від Організатора та 
не приходить в обумовлений попередньо по телефону офіс Організатора) Подарунку, 
Організатор залишає за собою право позбавити такого Переможця права на отримання 
Подарунку. 

8.6. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку 
наданої ним виключно з метою участі в даній Акції інформації (тобто, збирання, зберігання, 
використання та обробку такої інформації, а також її передачу афілійованим особам 



Організатора, консультантам та іншим відповідним третім особам). Вказана обробка 
здійснюється з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують 
чинне законодавство України, зокрема, шляхом безоплатного використання його імені, 
прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою 
метою, в т.ч. з правом публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, 
на інтернет сайтах, в тому числі на сайті Організатора), будь-яких друкованих, аудіо та 
відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, 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 третіми особами. Надання такої згоди також 
розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. 

У випадку, якщо виконання умов Акції передбачає передачу персональних даних Учасника в 
розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Учасник, шляхом участі у Акції, 
автоматично передає Організатору зазначені персональні дані та надає згоду на здійснення 
їх обробки та інших необхідних дій з метою участі в даній Акції, база даних учасників акції 
зберігається у Організатора, що знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових 
Стрільців, 40 (поштова адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 62). 

Звертаємо увагу, що відкликання згоди на здійснення обробки персональних даних 
можливе лише стосовно майбутньої обробки персональних даних, але не тих даних, які вже 
були оброблені. Рішення та процеси, які були здійснені під час обробки персональних даних, 
не можуть бути анульованими. 

Проте суб'єкта персональних даних може зробити відкликання своєї згоди на обробку 
його персональних даних, у такому разі у володільця персональних даних після отримання 
відкликання згоди суб'єкта персональних даних, більше не буде  існувати правових підстав 
для зберігання персональних даних. 

8.7. Факт участі в Акції автоматично означає ознайомлення і повну згоду Учасника з 
Правилами та умовами проведення Акції. 

8.8. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Акції, 
та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається 
Організатором відповідно до вимог законодавства України. При цьому рішення Організатора є 
остаточним і не підлягає оскарженню. 

 


