
Офіційні Правила та Умови спільної Акції ЗАТ "Перша страхова компанія" та Асоціації 

Міжнародних Автомобільних перевізників України (АсМАП України) (надалі - "Правила") 

«Дев’ятий поліс у подарунок» 

 
1. Організатор та Координатор Акції, територія і строк (термін) проведення Акції 

 

1.1. Організатором Акції "Дев’ятий поліс у подарунок " (надалі - "Акція") є Закрите акціонерне 

товариство "Перша страхова компанія". Місцезнаходження Організатора: 01025, Україна, м. Київ, 

вул. Олеся Гончара, 6. Реквізити Організатора: р/р 2650201016982 в КФ ВАТ «Кредобанк», МФО 

321897, ЄДРПОУ 31681672. Відповідальний співробітник: Толстая Вікторія Анатоліївна, телефон: 

(044) 201-54-05.  

 

1.2. Координатором Акції є АсМАП України. Місцезнаходження Координатора: 03150, Україна, м. 

Київ, вул. Щорса, 11. Реквізити Координатора: 26006000046101 в АКБ “Київ” м. Києва, МФО 

322498, код ЄДРПОУ 16307261. Телефон: (044) 201-54-01. 

1.3. Акція проводиться по всій мережі відокремлених підрозділів Організатора.  

1.4. Акція проводиться з 01 вересня 2008 року по 24 вересня 2009 року включно (надалі - "Строк 

проведення Акції" або "Тривалість Акції", в три етапи: 

1.4.1. Перший етап Акції «Реєстрація» діє з 01 вересня 2008 року по 31 січня 2009 року; 

1.4.2. Другий етап Акції «Преференції» діє з 01 лютого 2009 року по 31 липня 2009 року; 

1.4.3. Третій етап  Акції «Розіграш» діє з 01 серпня 2009 року по 24 вересня 2009 року. 

1.5. До участі в Фінальному розіграші призів Акції допускається будь-яка фізична або юридична 

особа, яка виконає наступні дії: 

1.5.1. зареєструється протягом Першого етапу Акції в будь-якому відокремленому підрозділі 

Організатора шляхом надання інформації про себе та отримає Реєстраційний номер Акції, в тому 

числі шляхом отримання Листівки учасника Акції з зазначенням акційного номера учасника, зразок 

якої знаходиться в Додатку 1 до цих Правил. Право реєстрації надається за умови укладення такою 

особою з Організатором будь-якого договору страхування; 

1.5.2. протягом Першого та Другого етапу Акції укладе з Організатором вісім будь-яких договорів 

страхування, в тому числі сприятиме залученню інших страхувальників до Організатора, при цьому 

загальна кількість укладених договорів страхування всіма страхувальниками складе вісім договорів, 

що зараховуватимуться на один Реєстраційний номер Акції;  

1.5.3. протягом Другого етапу скористається  знижкою (або передасть це право будь-якій третій 

особі, яка скористується знижкою) в розмірі 9 % на добровільне страхування наземного транспорту 

(КАСКО), або на добровільне страхування майна, в тому числі, з використанням купону на знижку, 

який є частиною Листівки учасника Акції, зразок якої знаходиться в Додатку 1 до цих Правил. 

1.6. Координатор Акції здійснює інформування потенційних учасників Акції шляхом розміщення та 

розповсюдження інформації щодо Акції всіма можливими та наявними в нього засобами. 

1.7. Організатор не несе відповідальності за ненадання учасниками інформації щодо своїх 

Реєстраційних номерів Акції в передбаченому порядку, а також за невикористання третіми особами 

Подарункових сертифікатів та втрату в зв’язку з цим права на участь в Фінальному розіграші призів 

Акції. 



1.8. Організатор залишає за собою право не допускати до участі в Фінальному розіграші призів 

Акції осіб в разі недотримання такими учасниками Строків проведення акції. 

2. Терміни 

2.1. В даних Правилах терміни використовуються у наступних значеннях:  

Договір страхування - це письмова угода між Учасником Акції або особою, яку було залучено 

Учасником Акції і Організатором у відповідності до Закону України «Про страхування».  

Заохочення – право придбання Учасником Акції послуг Організатора зі знижкою, товари та послуги 

партнерів Організатора та Координатора, що надаються Учаснику Акції, у розмірі та на умовах, 

зазначених в даних Правилах.  

Учасник Акції - фізична або юридична особа, що може бути страхувальником у відповідності до 

внутрішньої нормативної документації Організатора та виконала вимоги даних Правил, інформацію 

про яку отримано Організатором Акції відповідно до цих Правил.  

Фінальний розіграш призів Акції – визначення шляхом жеребкування Учасників Акції, що 

виконали всі умови цих Правил та отримують право на отримання Заохочення від Організатора. 

3. Участь в Акції 

3.1. В Акції можуть брати участь юридичні особи, а також будь-які громадяни України, які досягли 

вісімнадцяти років, незалежно від того, проживають вони на території України чи ні, іноземні 

громадяни і особи без громадянства, які постійно проживають на території України та досягли 

повноліття.  

Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:  

- працівники Організатора/Координатора Акції, і будь-яких інших компаній, які беруть участь в 

підготовці та проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);  

- власники і працівники агентів Організатора (осіб, що знаходяться в договірних відносинах з 

організатором щодо реалізації договорів страхування);  

- неповнолітні, обмежено дієздатні і недієздатні особи.  

4. Пільговий страховий тариф 

Під час Першого та Другого етапу Акції Учасникам Акції надається право укласти наступні види 

Договорів страхування за пільговим тарифом на наступних умовах: 

4.1. Обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті (водіїв).  

Право укладення Договору страхування за річним страховим тарифом 0,001960784 % від страхової 

суми (за 1,00 грн.) надається на кожний 9-й договір страхування, причому 8 договорів страхування 

можуть бути укладені за будь-яким видом страхування. Укладення договорів страхування на 

термін, менший ніж 1 рік, здійснюється зі страховим платежем 1,00 грн. з відповідним 

корегуванням страхового тарифу, незалежно від строку дії Договору страхування.  

4.2. Добровільного комплексного страхування за кордоном (медичних витрат та від нещасних 

випадків). 



Право укладення Договору страхування зі знижкою 50 % від базового страхового тарифу надається 

на кожний 9-й договір страхування, причому 8 договорів страхування можуть бути укладені за 

будь-яким видом страхування. 

5. Заохочення 

5.1. Учасники Акції, що належним чином виконали вимоги цих Правил, приймають участь в 

розіграші та отримають наступні Заохочення:  

5.1.1. Туристичний сертифікат на 9 000,00 грн. для подорожі в будь-яку країну світу – 1 шт.; 

5.1.2. Сертифікат на знижку в розмірі 900,00 грн. за добровільним страхуванням наземного 

транспорту (КАСКО)* – 9 шт.; 

* - діють обмеження щодо використання сертифікату на умовах Організатора. 

 

5.1.3.  Сертифікат на знижку в розмірі 90,00 грн. за добровільним комплексним страхуванням за 

кордоном (медичних витрат та від нещасних випадків)* – 90 шт.; 

* - діють обмеження щодо використання сертифікату на умовах Організатора. 

Заміна Заохочення, будь-які індексації не проводяться. Дозволяється передача права на отримання 

Заохочення іншій особі за рішенням Учасника Акції, який згідно з результатами жеребкування 

отримав право на одне з Заохочень.  

5.2. Заохочення видається Учаснику Акції, що виконав умови даних Правил, відповідно до вимог 

цих Правил шляхом особистої передачі через уповноважених представників Організатора.  

5.3. Організатор Акції залишає за собою право додати до Акції додаткові заохочення.  

6. Порядок визначення отримувачів Заохочення 

6.1. Отримувачі Заохочення визначаються відповідно до цих Умов та правил та з дотриманням такої 

процедури:  

6.2. Результати визначення Отримувачів Заохочення будуть затверджені спільною комісією 

Організатора і Координатора Акції не пізніше 1 серпня 2009 року. Прізвище, ім'я, по-батькові 

Переможців Акції щомісяця буде обнародовано на сайті www.persha.kiev.ua та www.asmap.org.ua не 

пізніше 5 cерпня 2009 року. Крім того, Отримувачі Заохочення будуть повідомлені про це протягом 

7 календарних днів з моменту їх визнання такими за телефоном, наданим Учасником Акції при 

реєстрації.  

7. Обмеження 

7.1. Відповідальність Організатора/Виконавця Акції не виходить за межі розміру Заохочення, 

визначеного цими Правилами.  

7.2. Організатор/Виконавець Акції не відповідає за будь-які витрати Учасника Акції, пов'язані з 

отриманням Заохочення та не несе відповідальності за неможливість отримання Учасником Акції 

Заохочення, внаслідок будь-яких обставин, що знаходяться поза межами контролю 

Організатора/Виконавця Акції, за роботу операторів зв'язку, будь-які помилки поштових служб, 

внаслідок яких поштові відправлення та/або грошові перекази не надійшли, надійшли із 

запізненням, а також за невиконання своїх обов'язків щодо Акції у разі настання форс-мажорних 

обставин, таких як стихійні лиха, пожар, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві 

зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку 

Організатора/Виконавця Акції обставини.  

http://www.persha.kiev.ua/


7.3. Отримання Заохочення передбачено тільки Учасниками Акції, та не може розглядатися як 

грошове зобов'язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення буде предметом 

угоди або засобом платежу.  

7.4. Якщо Учасник Акції, що має право на отримання Заохочення, з будь-яких причин, що не 

залежать від Організатора/Виконавця Акції (в т.ч. якщо контактна адреса, ПІБ, номер телефону або 

інша інформація про Учасника була змінена або була вказана невірно та інш.) не має можливості 

отримати Заохочення, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових 

компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.  

7.5. Учасники Акції несуть персональну відповідальність на достовірність наданої інформації (в т.ч. 

інформації щодо контактів з ними).  

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 

8.1. Інформування щодо даних Правил та умов проведення Акції здійснюється за допомогою 

публікації цих Правил на сайті www.asmap.org.ua , розміщення короткої рекламної інформації щодо 

механіки Акції на друкованих носіях (плакати, листівки тощо). Додаткова інформація щодо Акції 

надається за телефоном (044) 201-54-05 протягом усього строку проведення Акції.  

8.2. Зміна та доповнення правил та умов Акції можлива у випадку їх затвердження Організатором 

Акції та опублікування на сайті www.asmap.org.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з 

моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо 

змінами/доповненнями до цих Правил.  

9. Надання інформації 

9.1. Для отримання Заохочення Учасник Акції надає особисту інформацію, визначену цими 

Правилами, зокрема: Назви/П.І.Б., дата народження, номер телефону, адреса (індекс, місто, вулиця, 

будинок, квартира), власний підпис, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, що 

надається шляхом надання вказаної інформації вповноваженим представникам відокремлених 

підрозділів Організатора. Учасник своїм підписом завіряє вірність наданої інформації та згоду на її 

використання, як це визначено вище. Цю інформацію може бути змінено Учасником протягом 

всього строку тривалості акції шляхом додаткового інформування Організатора Акції.  

9.2. Збір вищезгаданої інформації дозволить Організаторові якнайскоріше передати Заохочення 

Учасникам Акції краще розуміти потреби споживачів і надавати їм найбільш повні відомості, а 

також послуги і продукти найвищої якості.  

9.3. Організатор/Виконавець Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої 

інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо 

недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи 

стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у 

порядку, що визначений чинним законодавством України. 

9.4. Беручи участь у Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на 

використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Акції з маркетинговою та/або будь-

якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т.ч. шляхом 

передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, 

інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його 

імені і фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудио- та відеоматеріалах, 

інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження по території, терміну та способу такого використання, і таке 

використання не компенсується (не оплачується) Організатором/Координатором Акції та/або 

http://www.asmap.org.ua/
http://www.asmap.org.ua/


третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 

Цивільного Кодексу України.  

10. Інші положення 

10.1. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або 

питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції 

відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є 

остаточним і не підлягає оскарженню.  

10.2. Розмір Заохочення, вказаний у даних Правилах є остаточним і не підлягає переглядові.  

10.3. Надання інформації для реєстрації Учасника відповідно до цих Правил Учасник Акції 

підверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і повну згоду з ними. Порушення 

Учасником Акції цих Правил та умов Акції або відмовлення Учасником Акції від виконання цих 

Правил та Умов, надання недостовірної інформації у листі Учасника автоматично позбавляє його 

права на одержання Заохочення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до Офіційних Правил та Умов спільної 

Акції ЗАТ "Перша страхова компанія" та Асоціації 

Міжнародних Автомобільних перевізників України 

«Дев’ятий поліс у подарунок» 

 

Зразок Акційної листівки, формат 99х210 мм 

                       Лицьова сторона:                                                          Зворотня сторона: 

 

 

 

 

    

 



Додаток 2 до Офіційних Правил та Умов спільної 

Акції ЗАТ "Перша страхова компанія" та Асоціації 

Міжнародних Автомобільних перевізників України 

«Дев’ятий поліс у подарунок» 

 

Зразок Акційного плакату, формат А3 

 

  


