
Офіційні умови проведення акції 
«Розіграш цінних призів  

для партнерів Join UP! від  ПрАТ СК  
«ВУСО» 

 
 

1. Загальні положення 
1.1. Акція «Розіграш цінних призів для партнерів Join UP! від ПрАТ СК « ВУСО» 
(надалі – «Акція») є рекламною кампанією, спрямованою на заохочення клієнтів 
Приватного Акціонерного товариства СК«ВУСО». 

1.2. Ініціатором та організатором Акції є Приватне Акціонерне товариство СК «ВУСО» (надалі 
– ПрАТ СК «ВУСО»). 
1.3. Акція діє на території України, а також в мережі Інтернет, на офіційному сайті https://vuso.ua/ 
(за винятком території проведення антитерористичної операції, що розпочата відповідно до Указу 
Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 13.04.2014 
року, «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження 
територіальної цілісності України» від 14.04.2014 року №405/2014, тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим, територій здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних 
сил, а також інших непідконтрольних територіях та зонах проведення воєнних операцій, 
оголошеної та неоголошеної війни, громадських заворушень, територій, на яких органи 
державної влади України тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої 
повноваження на момент проведення Акції). 
1.4. Початок Акції шляхом визначення Учасників – 00:00 год. 12 серпня 2021 року, закінчення – 
23:59 год. 12 вересня 2021 року (надалі – «Період проведення Акції»). 
1.5. Визначення Переможців до 17.09.2021 року включно. 

 
2. Учасники Акції 

2.1. Учасниками Акції (надалі – «Учасники») можуть бути агенти – партнери Join UP! (ФОП, 
юридичні особи та ін., які перебувають з ними в договірних відносинах (агенти)), резиденти 
України, які забронювали тур через систему онлайн бронювання Join UP! і в заявках обрали 
страхування від ПрАТ СК «ВУСО». 

2.2. Для участі в Акції треба: 
2.2.1. Забронювати тур в період проведення Акції, визначений п.1.4., через систему онлайн 

бронювання Join UP! і в заявках обрати страхування від ПрАТ СК «ВУСО». 
2.2.2. Сплатити страховий платіж. 



2.2.3. Для участі в Акції допускаються лише підтверджені заявки по яким оплачені страхові 
платежі в період з 12.08.2021 по 12.09.2021 р.р. з будь – якими датами туру. 
2.3. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 
2.3.1. Особи, які не виконали умов цих Умов. 
2.4. Ці Умови — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між ПрАТ СК 
«ВУСО» й Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Умов та фактично бере 
участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за 
своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 
Цивільного кодексу України. 

 
3. Призовий фонд Акції та визначення Переможця 

3.1. Гарантований Призовий фонд Акції: телевізор Samsung – 2 шт, смарт – годинник Samsung – 5 
шт., планшет Samsung – 5 шт. 

3.2. Визначення Переможців Акції (далі – Переможці) здійснюється за допомогою сервісу 
https://www.random.org/ шляхом випадкового комп'ютерного підбору серед Учасників Акції, які 
відповідають вимогам, зазначеним у пункті 2 даних Умов та проводиться не пізніше 17  вересня 
2021 року. За допомогою сервісу https://www.random.org/ шляхом випадкового комп'ютерного 
вибору серед Учасників Акції, перелік яких сформовано в період визначений п.1.4., призовий 
фонд буде розподілено наступним чином: телевізори Samsung – перші порядкові номери 
сформовані у списку сервісом https://www.random.org/ за першими 2 натисканнями; смарт – 
годинники Samsung – перші порядкові номери сформовані у списку сервісом 
https://www.random.org/ за наступними 5 натисканнями; планшети Samsung –  перші порядкові 
номери сформовані у списку сервісом https://www.random.org/ за наступними 5 натисканнями. 
3.3. Розіграш проводиться у м. Києві у присутності комісії з чотирьох працівників ПрАТ СК 
«ВУСО». 
3.4. Результати Акції, що визначають Учасників, які здобудуть право отримання Призів, 
публікуються в день визначення переможця на сайті http://www.vuso.ua та додатково Учасники, 
які здобудуть право на отримання Призу, будуть проінформовані по телефону, шляхом 
направлення смс повідомлення. Кількість спроб зв’язатися з Переможцями Акції, за умовами 
Акції, не може бути більше як 3 (три) дзвінки протягом 1 (одного) робочого дня, що здійснюють 
у період з 9:00 до 18:00. Учасники Акції, що отримали призи, самостійно несуть відповідальність 
за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо  контактів з ними та 
адреси). 

3.5. .Результати розіграшу Призів є остаточними і оскарженню не 
підлягають. Параметри і  характеристики Призів Акції визначаються на розсуд ПрАТ СК 
«ВУСО» і можуть не збігатися з очікуваннями Учасників. 

 
4. Умови отримання Призів. 

4.1. Отримати Призи зможе лише Учасник, який відповідає вимогам, зазначеним у пункті 2 даних 
Умов. 
4.2. При отриманні Призів Учасник зобов’язується заповнити документ, що підтверджує 
отримання Призів. 
4.3. Учасник може отримати декілька Призів.  
4.4. Право на отримання Призів зберігається за Учасниками протягом 5 (п’яти) робочих днів від   
дня проведення розіграшу. 
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4.5. Для отримання Призів Учасник повинен мати при собі такі документи: паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу та підтверджує повноваження діяти від імені Учасника 
(довіреність, тощо). 
4.6. Учасники мають право відмовитися від отримання Призів. Заміна Призу на грошовий 
еквівалент не допускається. 
4.7. Якщо Учасник з будь-яких причин відмовляється отримати Приз, він не має права передати 
його третій особі і в такому разі втрачає право на отримання Призу. 

 
5. Заключні положення 

5.1. Дані Умови обов’язкові для виконання. 
5.2. Інформування щодо проведення Акції здійснюється шляхом розміщення умов акції на 
офіційному сайті ПрАТ СК «ВУСО» (http://www.vuso.ua). Інформація про всі зміни та 
доповнення до даних Умов має бути розміщена на цьому ж інтернет-сайті протягом 3 (трьох) 
робочих днів. 
5.3. ПрАТ СК «ВУСО» не несе відповідальності за якість Призу за умовами акції. 
Відповідальність за якість Призу за умовами Акції несе її безпосередній постачальник. 
5.4. ПрАТ СК «ВУСО» звільняється від будь-якої відповідальності щодо Призу Акції після 
отримання його Учасниками. 
5.5. Надаючи будь-які дані та інформацію про себе, Учасники Акції підтверджують та надають 
згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або передачу 
третім особам) особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно- 
телекомунікаційної системи персональних даних відповідно до мети обробки, затвердженої 
Організатором Акції, та надає свою згоду про використання персональних даних. Беручи участь 
в Акції, Учасник Акції тим самим надає свою згоду на те, що його персональні дані можуть у 
подальшому бути внесені та використані Організатором та уповноваженими ним особами без 
будь-яких часових обмежень. Надаючи будь-які дані та інформацію про себе, Учасники Акції 
підтверджують та надають згоду: - на обробку своїх персональних даних Організатором 
відповідно до затвердженої Організатором мети обробки відповідно до діючого законодавства 
України; - що він/вона повідомлений про права передбачені Законом України «Про захист прав 
споживачів», мету збору та обробки персональних даних, склад і зміст зібраних персональних 
даних та осіб, яким можуть бути передані персональні дані. 
5.6. Беручи участь у Акції, Учасник надає свою згоду на безоплатне використання його імені, 
прізвища, фотографій, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою 
метою, в тому числі право публікації (в тому числі його імені, прізвища, місця проживання та 
фотографії) в засобах масової інформації, на Інтернет-сайтах: https://vuso.ua/, та будь-яких 
друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю із засобами масової інформації у випадку 
отримання Призу, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) 
тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке 
використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або уповноваженими 
ними особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного 
Кодексу України. 
5.7. Сплата податків, необхідність якої виникає у зв'язку з отриманням Призів , в тому числі, але 
не виключно, податку з доходів фізичних осіб, військового збору тощо, здійснюється за рахунок 
витрат Організатора відповідно до чинного законодавства України. 
5.8. Організатор залишає за собою право змінювати Умови проведення Акції. Всі зміни будуть 
розміщені на Інтернет-сайті https://vuso.ua/. Організатор не несе відповідальності за 
неознайомлення Учасників Акції з Умовами проведення Акції та внесеними до них змінами. 

5.9. Організатор Акції має право на провадження страхової діяльності на укладення договорів 
страхування, за якими страхувальники приймають участь в акції, на підставі Ліцензій 
Нацкомфінпослуг АЕ№293942 
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