ПРАВИЛА
Рекламної акції під умовною назвою
«ТОВ "ГЕПАРД НДСО" Страхує квартири/будинки в ПАТ «СК «УСГ»
(далі за текстом – «Правила»)
1. Загальні умови
1.1. Ініціатор та Організатор Акції «ТОВ "ГЕПАРД НДСО" Страхує квартири/будинки в ПАТ «СК «УСГ» (надалі –
«Акція») є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕПАРД НДСО" (Код за ЄДРПОУ: 39742187)
(надалі – «Замовник»).
Інформація про Замовника:
Адреса Замовника - Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Генуезька, буд. 5, кв. 57,
Офіційний сайт Замовника: https://gepard.od.ua/
Ліцензія Замовника видана МВС України № 642302 від 28.04.2015 року.
1.2. Виконавцем Акції є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „СТРАХОВА КОМПАНІЯ „УКРАЇНСЬКА
СТРАХОВА ГРУПА” (Код за ЄДРПОУ: 30859524) (надалі – «Виконавець»).
Інформація про Виконавця:
Юридична Адреса Виконавця - Україна, м. Київ, вулиця Івана Федорова, буд 32 літ. А,
Фактична Адреса проведення Акції Виконавця - Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Малиновського 16 А, оф. 104
Офіційний сайт Виконавця: https://ukringroup.ua
Ліцензія Виконавця - Ліцензії Держфінпослуг України: Серія АB №500313, 500314, 500328 – всі від 13.01.2010 р.
500313 - https://www.ukringroup.ua/ua/about/presentation/licenses#licenses-3
500314 - https://www.ukringroup.ua/ua/about/presentation/licenses#licenses-4
500328 - https://www.ukringroup.ua/ua/about/presentation/licenses#licenses-14.
1.3. Акція проходить:
- Дата проведення Акції: 01.06.2021 року по 31.07.2021 року (включно).
- Час проведення Акції: з 9.00 годин до 18.00 годин окрім вихідних та святкових днів.
- Місце проведення Акції (надалі – «Територія проведення Акції»): Україна, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 23,
прим. 8 (головний вхід).
2. Вимоги до Учасників Акції
2.1. В Акції можуть брати участь будь-яка дієздатна фізична особа, яка є громадянином України, якій на момент початку
Акції виповнилося 18 років, є власником або має право оренди та/або користування квартири, житлового або дачного
будинку, та яка в період проведення Акції належним чином виконали всі правила та умови цієї Акції, що наведені нижче
(надалі – «Учасник/Учасники»).
Участь у Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Замовник зобов'язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність осіб, що беруть участь в Акції.
2.2. Учасниками Акції не можуть бути:
а) працівники Замовника, Виконавця та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
б) власники та працівники рекламних агентств і партнерів, які мають причетність до проведення Акції, а також члени їхніх
родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
в) власники, працівники чи представники організацій, які реалізовують Продукцію, та члени їхніх родин (чоловік/дружина,
діти, брати/сестри, батьки).
3. Фонд Подарунків Акції
3.1. Загальна кількість Подарунків Акції не обмежена ї складає з укладання Договору страхування майна, яке береться під
охорону
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https://www.ukringroup.ua/ua/services/property/express/cover з загальною страховою сумою в 400 тис. грн.
3.2. Кожен Учасник, який виконав всі умови Акції має змогу отримати Подарунок від організатора акції.
3.3. Один Учасник має право отримати лише один Подарунок за період дії Акції.
3.4. Учасник Акції не має права на отримання грошового еквіваленту вартості Подарунку.
3.5. Замовник залишає за собою право відмовити у наданні Подарунку та/або змінити умови Акції у будь-який момент
та/або змінювати фонд Подарунків Акції, або включити в Акцію інші подарунки, не передбачені цими Правилами.
Інформація про будь-які зміни умов, місця та строків проведення цієї Акції рекламного характеру подається у тому самому
порядку, в якому вона була розповсюджена.
4. Порядок отримання Подарунку Акції
4.1. Для отримання Подарунку Учасник Акції, що здобув право на Подарунок, повинен бути присутнім на Території
проведення Акції в Період проведення Акції.
4.2. Для отримання Подарунку Учаснику Акції необхідно:
4.2.1. Надати наступні документів протягом 3-х днів з дати укладання Договору із Замовником, а саме:
- копію власного паспорту громадянина України (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом
видано паспорт, а також сторінку з відміткою про реєстрацією або останнє місце реєстрації) або ID картки;
- копію власного реєстраційного номеру облікової картки платника податків або копію власного паспорту громадянина
України з відміткою про відмову від присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, або
інформацію про неотримання вищезазначеного номеру з релігійних переконань;
- копію правовстановлюючих документів на об’єкт страхування;
- та інші документи передбачені умовами Договору страхування.
4.2.2. Надати контактний номер телефону та адресу фактичного проживання та будь-яку додаткову інформацію на вимогу
Виконавця або Замовника.

4.3. Копії передбачених цими Правилами документів та інформація повинні бути надані таким чином, щоб усі дані були
чітко вказаними та розбірливими для читання.
4.4. У випадку, якщо Учасник Акції надав не всі документи (інформацію) та/або надані документи (інформація), що
передбачені даними Правилами, не відповідають дійсності чи мають явні ознаки фальсифікації, або якщо Учасник Акції
не відповідає вимогам визначеним в п.2.1. Правил або підпадає в коло осіб, визначених п. 2.2 цих Правил, такому Учаснику
Акції може бути відмовлено в отриманні відповідного Подарунку. В такому випадку буде вважатись, що такий Учасник,
добровільно, самостійно відмовився від Подарунку. Будь-яка компенсація у такому випадку не передбачається.
4.5. Учасник, який здобув право на отримання відповідного Подарунку має отримати Подарунок, визначений в п. 3.1. даних
Правил, протягом 7 (семи) календарних днів з моменту повного виконання умов Акцій. Подарунок, вважається врученим
Виконавцем з моменту передачі його особисто.
4.6. Якщо визначений Учасник відмовився від отримання Подарунка до дати його вручення або повернув Подарунок,
Виконавець має право відмовити в наданні подарунка.
4.7. У випадку втрати права на отримання Подарунку Учасник не має права на отримання будь-якої компенсації від
Замовника та Виконавця проведення Акції, або третіх осіб, залучених Виконавцем до проведення Акції.
4.8. Учасник автоматично втрачає набуте ним право на отримання Подарунку в наступних випадках:
а) якщо Учасник на час початку проведення Акції не досяг 18-ти річного віку;
б) якщо Учасник, який здобув право на отримання Подарунка, з причин, незалежних від Виконавця, не має можливості
одержати Подарунок;
в) якщо Учасник, який здобув право на отримання Подарунка, не надав всі необхідні данні, зазначені у п. 4.2 цих Правил,
протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту направлення йому повідомлення представником Замовника або Виконавця.
4.9. Всі Подарунки в рамках даної Акції можуть бути отримані його Учасниками лише на умовах цих Правил. Отримати
Подарунок Акції відповідний Учасник Акції може лише особисто або через уповноваженого представника відповідно до
вимог законодавства України. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарунку Акції, де
Подарунок Акції, або право на його отримання буде предметом угоди або засобом платежу, або виступати як предмет
застави.
5. Умови участі в Акції
5.1. Учасниками Акції є особи, які відповідають критеріям, наведеним в п. 2.1 цих Правил та виконали умови, зазначені в
п 5.2 цих Правил, які повністю згодні (факт участі в Акції прирівнюється до факту безумовної згоди такої особи з умовами
даних Правил) з умовами цих Правил, не мають обмежень, вказаних в п.2.2 цих Правил (надалі – «Учасник» або
«Учасники»).
5.2. Для того, щоб взяти участь в Акції, необхідно протягом періоду Акції, вказаного в п. 1.3 даних Правил, завітати до
офісу ТОВ "ГЕПАРД НДСО" за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 23 у період проведення акції та
оформити договір с компанією ТОВ "ГЕПАРД НДСО" на встановлення і підключення квартири/будинку до системи
охорони.
5.3. Учасник укладає та підписує договір на централізовану охорону майна з Товариством з обмеженою відповідальністю
"ГЕПАРД НДСО", а Замовник (відповідальна особа за акцію) розповідає та презентує новому Учаснику про спільну акцію
с Одеським управлінням продаж Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Українська страхова група” та
можливість отримання подарунку.
5.4. У разі згоди Учасника, Замовник акції передає Учаснику контактні дані відповідального співробітника Виконавця.
Далі Учасник має змогу впродовж 5 (п’яти ) робочих днів зв’язатися ( по телефону, електронній пошті, наживо) з
співробітником Виконавця, надати документ передбачені в пункті 4.2.1. за програмою «Міський Експрес» ELIТ.
«Міський Експрес» ELIT - це програма страхування квартири, житлового або дачного будинку, без огляду майна.
Згідно даної програми Учасник отримує захист від:
- пожежі та примх природи;
- від крадіжки;
- від впливу води та сусідів зверху;
-від сусідів знизу.
Програма «Міський Експрес» ELIT створена для того, щоб захистити власників житла від фінансових втрат, спричинених
пошкодження їхнього майна та можливого пошкодження майна їх сусідів протягом 365 днів.
Договір страхування по програмі «Міський Експрес» ELIT включає наступні елементи:
- Конструкція будівлі - стіни разом з газовими, тепловими, електричними комунікаціями на суму 250 (двісті п’ятдесят)
тисяч грн.,
- Оздоблення приміщення – постійне покриття стін на суму 50 (п’ятдесят) тисяч грн.,
- Рухоме майно, що знаходиться у приміщенні – побутова техніка, меблі (готівка, дорогоцінні метали, камені, предмети
мистецтва, а також майно, яке знаходиться у дачних будинках, літніх кухнях на гаражах НЕ СТРАХУЮТЬСЯ) на
суму 50 (п’ятдесят) тисяч грн.,
- Відповідальність перед сусідами за шкоду, яка може бути заподіяна їх майну, в результаті пожежі або пошкодження
систем водопостачання, опалення та каналізації у помешканні страхувальника на суму 50 (п’ятдесят) тисяч грн.,
Договір страхування захищає від збитків, спричинених пожежею, вибухом побутового газу, ударом блискавки, стихійними
явищами, впливом рідини з пошкоджених опалювальних, протипожежних, каналізаційних систем, неправомірними діями
третіх осіб.
5.5. Після отримання необхідних документів, співробітник Виконавця оформлює договір страхування, направляє рахунок
на сплату до бухгалтерії Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕПАРД НДСО". Даний рахунок сплачується
впродовж трьох робочих днів
5.6. Після сплати рахунку Замовником, співробітник Виконавця проводить реєстрацію даного Договору страхування та
роздруковує в двох екземплярах. Телефонує Учаснику, що здобув право на отримання відповідного Подарунку та признає

зустріч для підписання договору в офісі Одеського управління продаж за адресою м. Одеса, вул. Малиновського 16а, офіс
104. Після підписання договору один екземпляр видається Учаснику, другій оригінал зберігається в архіві компанії
Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Українська страхова група”. Замовнику акції Товариству з
обмеженою відповідальністю "ГЕПАРД НДСО" надається копія договору страхування, яка є підтвердженням виконя умов
даної акції Одеським управлінням продаж Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Українська страхова
група” перед Товариством з обмеженою відповідальністю "ГЕПАРД НДСО".
5.7. Учасник Акції має право відмовитися від отримання Подарунку.
5.8. Один Учасник здобуває право отримати 1 (один) з Подарунків, визначених в п.3.1. Правил.
5.9. Результати Акції, є остаточними і не можуть бути змінені, оскарженню та перегляду не підлягають.
5.10. Порядок отримання Подарунків Акції визначений в розділі 4 даних Правил.
5.11. Процедура визначення одержувачів Подарунків не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує
мети отримання прибутку.
5.12. Оподаткування вартості Подарунків проводиться відповідно до чинного законодавства України, де вартість
Подарунку не є об`єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором відповідно до
Податкового кодексу України.
5.13. Учасники Акції, що отримали Подарунок на умовах цих Правил не мають права на будь-яку грошову компенсацію у
разі відмови від отримання Подарунку.
5.14. Зверніть увагу, що Подарунки Акції не є доходом Учасника, отримання Подарунків не може вплинути на
можливість та умови реалізації учасником його соціальних прав / пільг (в тому числі субсидій) та, у випадках
передбачених чинним законодавством України, може підлягати декларуванню.
6. Обмеження відповідальності
6.1. Замовник/Виконавець не несе відповідальності за:
- не ознайомлення Учасника, що здобув право на отримання відповідного Подарунку з умовами Акції на веб-сайті
https://www.ukringroup.ua/ua/help/promotions;
- неотримання / несвоєчасне отримання відомостей / документів, необхідних для отримання Подарунку з вини організацій
зв'язку, або з інших, не залежних від Виконавця / Замовника причин;
- неможливість отримання Подарунку Учасником з яких-небудь причин, незалежних від Замовника/Виконавця, в тому
числі, але не виключно, у випадку, якщо Учасник Акції не знаходиться на Території проведення Акції в момент вручення
Подарунку. У такому випадку, Виконавець Акції звільняється від відповідальності за передачу Подарунку Учаснику, а
Учасник автоматично позбавляється права на отримання Подарунку.
- за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;
- роботу і будь-які помилки Інтернет-провайдерів, за протизаконні дії третіх осіб, а також за обставини непереборної сили,
в результаті яких дані Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені, пошкоджені або викрадені;
- неможливість надання Подарунку Учаснику Акції з будь-яких причин, не залежних від Замовника/ Виконавця, в т.ч., але
не виключно, у випадку, якщо контактна адреса, ім'я та / або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з
Учасником були вказані невірно. При цьому, такий Учасник втрачає право на отримання Подарунку;
- подальше використання Подарунку Учасником після його одержання та за неможливість Учасника скористатися наданим
Подарунком з будь-яких причин;
- наявність чи відсутність у Учасника Акції грошових коштів чи фізичної можливості тощо для використання ним
Подарунку;
- у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру,
блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця Акції обставини.
6.2. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо
контактів з ними та адрес).
6.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих
цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником/Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства
України. При цьому рішення Замовника /Виконавця є остаточним і оскарженню не підлягає.
7. Персональні дані
7.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно та самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики
відповідальності за наслідки, пов’язані з можливою участю в Акції.
7.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних
даних. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на обробку наданої ним з метою участі в
даній Акції інформації (а саме, збирання, зберігання, використання та обробку такої інформації, а також її передачу третім
особам), і цим підтверджує, що Виконавець/Замовник звільнені від зобов’язання направляти Учаснику Акції письмове
повідомлення про права, мету збору даних.
7.3. Учасник, як суб’єкт персональних даних, має право:
- на отримання відомостей про місцезнаходження Замовника Акції як власника/розпорядника його персональних даних;
- вимагати від Замовника Акції як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних
даних.
7.4. Обробка персональних даних Учасників Акції шляхом збору, систематизації, накопичення, зберігання, оновлення,
зміни бази персональних даних відбувається в межах і спосіб встановлений Законом України «Про захист персональних
даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року.
7.5. Приймаючи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої
ним інформації, його особистих даних Виконавцем/Замовником, з маркетинговою метою, методами, що не порушують
чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені,

прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього (у разі надання учасником письмової згоди) з
рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його ім’я та фотографії) в засобах масової інформації,
будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані
учасником Акції при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією (в
тому числі, право на транскордонну передачу), часом та способом використання, та вказане використання жодним чином
не відшкодовуватиметься Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю
учасників Акції, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Замовника і використовуються
без будь-якого відшкодування Учасникам. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням
цього пункту Правил, належать Замовнику.
7.6. Персональні дані учасників Акції будуть використовуватися виключно Виконавцем або уповноваженими ним особами,
які діють на основі угод про нерозголошення конфіденційних даних у зв'язку з проведенням цієї Акції та виключно в
рамках проведення Акції, і не будуть надаватися жодним третім особам для цілей, не пов'язаних з цією Акцією. Відносно
всіх персональних даних, наданих учасниками Акції, Виконавець або уповноважені ним особи будуть дотримуватися
режиму їх конфіденційності та вживати заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних у відповідності до Закону
України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року.
7.7. Виконавець/Замовник не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або
випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також
інших неправомірних дій третіх осіб. Виконавець/Замовник Акції не несе жодної відповідальності за порушення прав
третіх осіб внаслідок дій Учасника з розміщення таких персональних даних.
8. Інші умови
8.1. Всю інформацію про Акцію, включаючи та не обмежуючись цим: про умови та місце проведення Акції, можна
отримати на сайті https://www.ukringroup.ua/ua/help/promotions.
8.2.Замовник/Виконавець Акції мають право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в т.ч. змінювати
терміни дії Акції, умови отримання Подарунків тощо.
8.3. Ці Правила, а також будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті, зазначеному в п. 8.1.
цих Правил.
8.4. У всьому, що не визначено умовами Акцій Учасник, Замовник, Виконавець керуються положеннями укладеного
Договору страхування.
8.5. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та
(або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Виконавець Акції. Прийняте рішення є
остаточним та оскарженню не підлягає.
8.6. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

