
 

Умови проведення акції СГ «ТАС»  

«Велика країна – велика компанія» 

 

1. Організатор акції: акціонерне товариство «Страхова група «ТАС» (приватне). 

2. Мета акції: залучення нових клієнтів та підвищення рівня пізнаваності компанії. 

3. Термін проведення акції: з 19.02.2018 по 19.10.2018. 

4. Призи акції: рекламна продукція з логотипом компанії. Приз не може бути виданий в грошовому 

еквіваленті. 

5. Кількість призів –  36.  

6. Для отримання призу учасник акції зобов'язаний звернутися до організатора й надати всі дані, 

необхідні для доставки йому призу.  

7. Доставка здійснюється коштом організатора до офісу СГ «ТАС», найближчого до населеного 

пункту за місцем проживання учасника, згідно з попередніми домовленостями з ним по телефону. 

 

УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

8. Учасниками акції можуть бути всі дієздатні громадяни України, фізичні особи, повнолітні, 

резиденти України, в тому числі працівники та представники компанії. 

 

УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

9. Учасником акції може бути будь-який користувач мережі Facebook, який в період проведення акції 

вподобав сторінку TAS Insurance Group в мережі Facebook та розмістив цікавий факт про Україну у 

вигляді коментаря під акційним постом. 

10. Одна особа може брати участь в акції необмежену кількість раз і виграти не один приз. 

 

ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ 

11. Щотижня автор посту з фактом про Україну, що набере найбільшу кількість вподобань, отримує 

право на отримання призу акції. 

12. Підрахунок кількості уподобань здійснюється щопонеділка у 12-00. 

13. Кількість призів акції є обмеженою. Параметри і характеристики призів визначаються на розсуд СГ 

«ТАС» і можуть не збігатися з очікуваннями учасників. 

14. Для отримання призу акції на умовах усного договору дарування учасник акції повинен надати 

організатору акції інформацію про себе: ПІБ, контактний номер телефону, ІПН та адресу 

проживання. 

15. Приз акції переможець може отримати в будь-якому зручному для нього офісі СГ «ТАС» за 

попередньою домовленістю з організатором акції. 

 

ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

16. Організатор здійснює контроль за проведенням акції та дотриманням цих умов. 

17. Організатор залишає за собою право відмовити у видачі призу, якщо переможець не відповідає 

вимогам та не дотримується умов участі в акції, встановлених цими Правилами. 

18. Учасник акції має право отримувати інформацію про акцію у відповідності до цих правил. 

19. Беручи участь в акції, всі учасники погоджуються з даними умовами та зобов'язуються їх 

виконувати, а також погоджуються на підписання всіх необхідних документів для офіційного 

засвідчення процедури отримання призів.  

20. Своєю участю в акції всі учасники погоджуються на проведення фото- і відеозйомки за їхньою 

участю і на безкоштовне використання організатором їх прізвищ, імен, інших особистих даних, 

фотографій, зображень та іншої інформації у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, у тому числі з 

рекламною метою. Всі учасники погоджуються з тим, що їх дані, отримані під час проведення акції 

та занесені до бази даних організатора, можуть у подальшому бути використані ним без будь-яких 

часових обмежень, у тому числі з рекламною метою, для надсилання інформації, повідомлень тощо. 

При цьому усі авторські права на такі інтерв'ю та інші матеріали повністю належать організатору. 

21. Учасник акції має право відмовитися від отримання призу. Заміна призу грошовим еквівалентом не 

допускається. 

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
22. Дані умови обов’язкові для виконання. 

23. Внесення змін і доповнень в дані умови здійснюється наказом Голови правління СГ «ТАС». 

24. Інформування щодо впровадження акції здійснюється шляхом розміщення умов на корпоративному 

інтернет-сайті СГ «ТАС» (www.sgtas.ua) та в офісах СГ «ТАС». Інформація про всі зміни та 

доповнення до даних умов має бути розміщена на тому ж інтернет-сайті впродовж 3 (трьох) 

http://www.sgtas.ua/
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робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення. Крім того, консультації щодо умов акції 

можна отримати за телефонами 0-800-500-195 або 518. 

25. Своєю участю у акції учасники повністю погоджуються з умовами та зобов’язуються їх виконувати. 

26. СГ «ТАС» залишає за собою право змінювати умови акції. 

27. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих умов, будь-яких спірних 

питань та (або) питань, не врегульованих цими умовами, остаточне рішення приймає   СГ «ТАС». 

Рішення СГ «ТАС» є остаточним та оскарженню не підлягає.  

 


