ПРОГРАМА
проведення заходів рекламного характеру з безоплатного розповсюдження послуг, що надаються
Компанією
популяризація добровільного страхування життя, рекламування ПрАТ «УАСК
1. Мета створення:
АСКА-ЖИТТЯ» (далі - Компанія), сприяння найбільш ефективному просуванню
послуг по страхуванню життя та підвищення інтересу потенційних споживачів до
програм добровільного страхування життя ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ»,

2. Заходи, передбачені
Програмою:

3. Організатор Заходів

створення іміджевого корпоративного календаря Компанії.
ряд заходів, які полягають у стимулюванні Страхувальників для укладання
договорів добровільного страхування життя з ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ»
та створенні сприятливих умов для просування послуг добровільного
страхування життя (в т.ч безкоштовне надання договору страхування життя
переможцю) створення попиту та формування інтересу потенційних
споживачів на послуги по страхуванню життя (далі - Заходи).
ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ». Адреса: м. Київ, вул. А.Антонова, буд.5 .
Здійснює діяльність із страхування життя на підставі ліцензії № 500013, від
06.06.2001.

4. Учасники заходів

5. Не мають право
брати участь в Заходах

Компанія має право залучати до здійснення Заходів третіх осіб.
Громадяни України віком від 18 років до 70 років, що добровільно беруть
участь у Заходах в мережі інтернет, та належним чином виконали всі умови
Заходів, що викладені в цій Програмі.
Громадяни України, що відмовилися або не можуть укласти Договір
відповідно до чинного законодавства України та умов Договору. Які не згодні
на обробку біометричних персональних даних, наданих Компанії для участі у
Заходах та їх передачу третім особам.
З 01.11.2016 р. до 15.12.2016 р. включно.

6. Строк проведення
Заходів
Заходи проводяться на всій території України.
7. Територія
проведення
8. Послуга1, що
Договір добровільного страхування життя за програмою «Сімейний
безоплатно передається оберіг»
Учаснику - переможцю
9. Назва і опис
Опис програми добровільного страхування життя «Сімейний оберіг»
Подарунків та їх
(Додаток 1) Кількість подарунків 1
кількість:
10. Умови проведення
Усі користувачі мережі інтернет можуть прийняти участь у Заходах,
конкурсу
розмістивши власні фото на корпоративній сторінці фейсбук Компанії в
період з 1 по 30 листопада. Фото повинні бути оригінальними та гарної
якості, не містити елементів, які можуть вважатись образливими або не
відповідають нормам моралі. Фото можуть містити назву або власну
історію.
11. Порядок
Переможця визначають за кількістю позначок «подобається», які
визначення
ставлять будь-які користувачі мережі. Після закінчення строку
переможців
проведення Заходів, адміністратор сторінки оголошує результат та
переможця, якому буде безоплатно надано договір добровільного
страхування життя за програмою «Сімейний оберіг». Кожен користувач
мережі, який перегляне корпоративну сторінку Компанії, може
пересвідчитись у кількості позначок під кожним фото. Для отримання
подарунку, учасник-переможець зобов’язаний надати Компанії
документи та інформацію, необхідні для укладення договору страхування
життя.
На сайті www.aska-life.com.ua
12. Детальна
1

За умови наявності таких в розпорядженні Виконавця.

інформація про Заходи,
Програму та її умови
розміщена.
13. Зміни, доповнення
до Програми та
Заходів. Набрання
чинності такими
змінами.
14. Збільшення
кількості Подарунків.

Програма та умови Заходів можуть бути змінені, доповнені та затверджені
Компанією протягом усього терміну проведення Заходів. Такі зміни та
доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування на сайті
Компанії, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо
змінами/доповненнями до Програми.
Компанія залишає за собою право збільшити загальну кількість Подарунків
або включити до Заходів додаткові Подарунки, не передбачені цією
Програмою. У разі, якщо такі зміни будуть мати місце, Компанія повідомить
про них у порядку, передбаченому п. 13 цієї Програми.
15. Доходи у вигляді подарунків підлягають оподаткуванню згідно з чинним законодавством України.
Обов’язки зі сплати податків на доходи у вигляді подарунку, у разі його наявності, бере на себе особа,
яка отримує подарунок (Страхувальник).
16. Особам, що не мали права брати участь в Заходах, будь-які подарунки надаватися не будуть.
17. Учасники Заходів не мають права надавати засобам масової інформації відомості про свою участь в
Заходах без попередньої письмової згоди на це Компанії.
18. Заміна Подарунку грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заміна
одного з Подарунків на будь-який інший Подарунки не допускається.
19. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цієї Програми, та/або
питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Компанією. При цьому
рішення Компанії є остаточним і оскарженню не підлягає.
20. Беручи участь у Заходах, Учасник Заходів тим самим підтверджує факт ознайомлення з даною
Програмою і свою повну та безумовну згоду з її умовами та правилами. Порушення Учасником Заходів
Програми або відмова Учасника від належного виконання цієї Програми вважається відмовою Учасника
Заходів від участі в Заходах та отримання подарунків. При цьому така особа не має права на одержання
від Компанії будь-якої компенсації.
21. Беручи участь у Заходах, учасники надають згоду та дозвіл на обробку та використання своїх
біометричних персональних даних. Учасники повідомлені, що метою обробки та використання даних є
створення корпоративного календаря ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ», місцем знаходження та обробки
персональних даних (розміщених власних фото) є місце знаходження ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ», та
надають дозвіл та згоду на передачу персональних даних третім особам, та надають дозвіл ПрАТ «УАСК
АСКА-ЖИТТЯ» додатково не повідомляти учасника про таку передачу.

