Офіційні умови проведення акції

“Відпочинок твоєї мрії”
1. Загальні положення
1.1. Акція «Відпочинок твоєї мрії» (надалі – «Акція») є рекламною кампанією, спрямованою на
заохочення клієнтів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна».
1.2. Ініціатором та організатором Акції є Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія
«Євроінс Україна» (надалі – «Компанія»).
1.3. Акція проводиться в адміністративних межах м. Енергодар Запорізької області України.
1.4. Початок Акції – 12 листопада 2021 року, закінчення – 31 січня 2022 року включно (надалі –
«Період проведення Акції»).
2. Учасники Акції
2.1. Учасниками Акції (надалі – «Учасники») є всі страхувальники-фізичні особи, які є резидентами
України, штатними співробітниками ВП "Запорізька АЕС" ДП «НАЕК «Енергоатом», Первинної
профспілкової організації ВП "Запорізька АЕС" ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП «Атоменергомаш»
ДП «НАЕК «Енергоатом або їх родичами першої лінії спорідненості та уклали договір
добровільного медичного страхування з Компанією в строки, визначені в п. 1.4. цих Офіційних умов
проведення акції;
2.2. В Акції не можуть брати участь співробітники Компанії, які є родичами штатних співробітників
ВП "Запорізька АЕС" ДП «НАЕК «Енергоатом».
3. Заохочення Акції.
3.1. Особи, які відповідають умовам, вказаним у п. 2.1 цих Офіційних умов проведення акції (далі
по тексту – «Умови») автоматично беруть участь у розіграші 3 (Трьох) призів.
3.2. Під призом розуміється надання Компанією матеріальної допомоги на відпочинок у розмірі
30 000 (Тридцяти тисяч) гривень кожному переможцю Акції. З вказаного доходу Компанія, як
податковий агент, утримує податки і збори згідно чинного законодавства України.
3.3. Визначення переможців Акції відбуватиметься 5 лютого 2022 року за допомогою сервісу
https://www.random.org/ в присутності членів конкурсної комісії, затвердженої з числа штатних
співробітників Компанії наказом Голови Правління.
3.4. Результати розіграшу оприлюднюються на офіційному сайті Компанії не пізніше 6 лютого 2022
року шляхом публікації імен переможців та запису розіграшу.
3.5. Матеріальна допомога надається на підставі протоколу конкурсної комісії та заяви переможця
Акції.
3.6. Переможці Акції мають надати заяви Компанії в строк до 6 березня 2022р.
4. Заключні положення
4.1. Дані Умови обов’язкові для виконання для Учасників Акції.
4.2. Інформування споживачів послуг Компанії щодо проведення Акції здійснюється шляхом
розміщення цих Умов на веб-сайті Компанії (https://euroins.com.ua/ ). Інформація про всі зміни та

доповнення до даних Умов має бути розміщена на цьому ж веб-сайті протягом 3 (трьох) робочих
днів з дати їх внесення.
4.3. До даної Угоди застосовуються положення ст. 634 Цивільного кодексу України, а саме, щодо
можливості укладання цієї Угоди шляхом приєднання однієї сторони до запропонованої Угоди
вцілому. Своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю
згоден з цими Умовами, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати.
4.4. Своєю участю в Акції Учасники надають Компанії право, безстроково, відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти, реєструвати,
накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати
(розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить
персональні дані. Учасники погоджуються на проведення фотозйомки за їх участі та надання
рекламних інтерв’ю про участь у Акції, а також погоджуються, що їх ПІБ та фотоматеріали за їх
участі можуть бути оприлюднені або використані Компанією з рекламною метою у будь-яких
друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без
попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати
Компанії. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та
використані Компанією без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень,
проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.
4.5. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких
спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає
Компанія.
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