
Офіційні правила участі в Рекламній Акції «Хотлайн КАСКО»  

(в подальшому - «Акція/Рекламна Акція») 
 

Організатор Акції 

Організатором Акції є АТ «СК «Країна», місцезнаходження: м. Київ, Кудрявський узвіз, 7 

 

Виконавець Акції  

Виконавцем Акції є ТОВ «ПРОБАНКЕР» місцезнаходження: м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-г 
 

Мета проведення Акції  

Метою проведення Акції є популяризація найменування АТ «СК «Країна» та страхових послуг компанії «СК 
«Країна» на території України, привернення уваги до цих послуг та підвищення попиту споживачів. 
 
Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Подарунків Акції не формується з внесків 

Учасників Акції. 
 

Визначення термінів: 

«Правила Акції» - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які 

документи, згоди, зобов’язання, що є обов’язковими до підписання з метою участі у Акції та отримання 
Подарунка. 

«Учасник Акції» - фізична особа, якій на момент початку проведення Акції виповнилося 18 років, яка постійно 

проживає на території України, окрім тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС та виконала всі 

умови участі у Акції. 

«Переможець» - Учасник Акції, який відповідно до цих Правил отримав право на отримання Подарунка Акції. 

«Інформація про Акцію» - інформація про Акцію, офіційні правила Акції, а також додаткова інформація, що 

з’явилася в період проведення Акції. Інформація про Акцію розміщена за 
посиланням:  https://krayina.com/blog/sales 

«Територія проведення Акції» - Акція проводиться по всій території України, за виключенням тимчасово 

окупованих територій та зони проведення ООС, в мережі Інтернет, на інтернет сайті https://hotline.finance/ Дане 
тимчасове вимушене обмеження території проведення Акції діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих 
регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, 

зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Подарунка Учасникові Акції за 
адресами, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях та в зоні проведення ООС. Дане обмеження не 
розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним 
чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, якщо Учасник, який здобув право на 

отримання Подарунка Акції виявить бажання та матиме змогу самостійно отримати належний йому Подарунок 
у спосіб та місці, погодженому із Виконавцем. 

«Строк проведення Акції»12 квітня по 13 червня 2021 року включно  

 
1. Умови участі в Акції. 

1.1. Брати участь в Акції мають право фізичні особи, яким на момент початку проведення Акції виповнилося 18 

років, які постійно проживають на території України, окрім тимчасово окупованих територій та зони проведення 
ООС та виконали всі умови участі у Акції. 
1.2. У випадку, якщо в момент надання Подарунка буде встановлено, що особа, яка брала участь в Акції, не 
може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, така особа позбавляється права на отримання 
Подарунка Акції. 

1.3. Під подарунком мається на увазі придбання товару переможцем акції за 1 грн.  
 

2. Порядок участі у Акції та Подарунковий фонд Акції. 

2.1. З метою участі в Акції, Учасник Акції повинен в Період проведення Акції виконати Завдання Акції; 

1.1. 2.1.1. Завдання Акції полягає у наступному: Придбати договір добровільного страхування КАСКО 
залишивши заявку на оформлення договору СК «Країна»  за допомогою сайту https://hotline.finance/ у період з 

12 квітня по 13 червня 2021 року включно. 
2.1.2. Виконуючи завдання Акції, учасник Акції автоматично підтверджує своє ознайомлення із Правилами Акції 
та погоджується із ними. 
2.2. Подарунковий фонд Акції складається з 200 (двохсот) літрів бензину автомобільного, та 120 (сто двадцяти) 
літрів дизельного палива, гарантованих Подарунків Акції, та головного Призу Мобільного телефону «Realme 6 
Pro 8/128GB Red». Оціночна вартість Подарунків Акції складає близько 16 500 грн з урахуванням ПДВ. 

2.3. Всі учасники Акції самостійно несуть ризики, пов’язані з участю в Акції, в тому числі пов’язані зі зміною або 
втратою права на отримання будь-яких соціальних пільг та/чи допомог, у тому числі субсидій, внаслідок 
отримання подарунків Акції. 
2.4. Відповідальним за сплату податків, пов’язаних із врученням Подару     нків Акції Переможцям Акції, та 

надання передбаченої законодавством звітності є СК «Країна». 
 

 

https://krayina.com/blog/sales


 

3. Порядок отримання Подарунка. 

3.1. Усі учасники Акції, що виконали Завдання Акції, визначені у п. 2.1.1. мають можливість отримати 
гарантований подарунок у вигляді 20 літрів будь-якого палива. 
3.2. Визначення отримувача Подарунка Акції відбудеться 16 червня 2021 року.  
3.3. Переможець Акції визначається за допомогою сервісу random.org серед Учасників Акції, які виконали умови 

пункту 2.1.1. даних Правил Рекламної Акції. Учасник, що опинився на першій позиції у рейтингу, сформованому 
за допомогою random.org, має право отримати головний подарунок акції «Realme      6 Pro 8/128GB Red». 

3.4. Переможець буде оголошений не пізніше 19:00 години 17 червня 2021 року шляхом розміщення 

результату акції на головному сайті компанії у розділі «Акції» за посиланням https://krayina.com/blog/sales 

3.5. Учасник Акції, що визначений Переможцем, відповідно до умов п.3.1.-п.3.4. цих Правил, має звернутися до 
Виконавця / Організатора Акції протягом 3 (трьох) днів після розміщення публікації відповідно до п.3.4. цих 
Правил, шляхом надсилання повідомлення засобами електронної пошти на адресу pr@krayina.com, а також 

мають надати свої дані: ПІБ, скан-копію або фото належної якості паспорта громадянина України, облікової 

картки фізичної особи-платника податків (ідентифікаційний номер) (дані будуть використані з метою сплати 
податків) та контактний номер телефона. 
3.6. Організатор Акції самостійно визначає подальшу долю Подарунка, що не був отриманий Переможцем, або 
не може бути наданий Переможцю, відповідно до умов цих Правил. 
3.7. Протягом строку проведення Акції такий Подарунок може бути наданий іншому Учаснику Акції згідно умов, 

визначених цими Правилами. 
3.8. Результати визначення Переможця, є остаточними й оскарженню, в тому числі до Організатора, не 
підлягають. 
3.9. Зверніть увагу, що Подарунок цієї Акції є доходом для Переможця, отримання Подарунка Акції може 

вплинути на можливість та умови реалізації Переможцем його соціальних прав / пільг (в тому числі субсидій) 
та, у випадках передбачених чинним законодавством, підлягає декларуванню. 
 

4. Строк проведення Акції. 

4.1. Строк проведення Акції встановлено в преамбулі цих Правил. 
 

5. Обмеження 

5.1. Заміна Подарунка, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. 
5.2. Організатор Акції не несе відповідальності за невручення Подарунка у випадку, якщо Переможець не 
скористався правом на отримання Подарунка у строки й порядку, передбаченими цими Правилами. Подарунок 
видається тільки за умови виконання всіх вимог, які передбачені цими Правилами. 
5.3. Своєю участю в Акції Учасники Акції з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду 

на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та 
відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про 
проведення Акції та інформування про її результати, а також дає згоду на створення, публічний показ, 
відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших 

передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим 
законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, 
відтворення та/чи розповсюдження. 
5.3.1. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, 
точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного 

показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю, в тому числі, у 
рекламних/маркетингових цілях. 
5.3.2. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису з його 
участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних 

матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не 
передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не 
заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, 
відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої 
згоди, передбаченої цим пунктом та пунктами 7.3. та 7.3.1. цих Правил також розглядається у розумінні ст.ст. 

296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. 
5.4. Учасники Акції добровільно дають Виконавцю повну згоду на обробку їх персональних даних, а саме: 
прізвища, ім’я, по батькові, місця проживання (поштової адреси), номеру телефону, електронної адреси, дати 
народження будь-яким способом, в цілях проведення цієї Акції. 

5.4.1. При обробці персональних даних Виконавець здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для 
захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, 
блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій. 
5.4.2. Обробка персональних даних Виконавцем здійснюється за допомогою способів, що забезпечують 
конфіденційність таких даних, за винятком таких випадків: (1) у разі знеособлення персональних даних; (2) у 

випадку загальнодоступності персональних даних; і при дотриманні встановлених вимог до забезпечення 
безпеки персональних даних, вимог до матеріальних носіїв біометричних персональних даних і технологій 

https://www.random.org/
https://krayina.com/blog/sales
mailto:pr@krayina.com


зберігання таких даних поза інформаційними системами персональних даних відповідно до чинного 
законодавства України. 
5.4.3. У будь-який момент часу, письмово звернувшись до Виконавця, Учасник Акції має право ознайомитися зі 

своїми персональними даними, звернутися з проханням про надання додаткової інформації щодо зберігання і 
обробки персональних даних або ж вимагати внесення будь-яких необхідних змін до персональних даних для 
їх уточнення чи заборони їх використання. 
5.5. Вказана згода надана з врахуванням вимог ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних 

даних» та діє безстроково та без обмеження території дії. 
5.6. Організатор Акції не несе відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або за 
невручення Подарунка у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, 
військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, 
інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. 

5.7. Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих Подарунків 
Учасниками Акції, після їх одержання в тому числі щодо строку використання паливних карт та гарантійного 

забезпечення Мобільного телефону «Realme 6 Pro 8/128GB Red». 

5.8. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції 
та/або Переможцями. 
5.9. Отримання Подарунка передбачено тільки Переможцю - Учаснику Акції, та не може розглядатися як 

грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок буде предметом угоди. 
5.10. Учасники Акції мають право відмовитися від Подарунка. 
5.11. Подарунок, від отримання якого Переможець відмовився, Організатор Акції використовує на власний 
розсуд. 

5.12. Всі Учасники Акції автоматично погоджуються з перерахованими в даних Правилах умовами, та згодні їх 
дотримуватися. 
 

6. Інші Умови 

6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення рекламних матеріалів в 
на https://krayina.com/ та за допомогою інших інтернет-медіа. 
6.2. Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції та Території проведення Акції. 
6.3. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього Періоду 

проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження 
Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції. 
Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально 
визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. 
 

7. Умови проведення Рекламних Акцій у Facebook: 

7.1. Facebook не несе відповідальність за дану Рекламну Акцію. 
7.2. Дана Акція не спонсорується, не рекомендується і не керується зі сторони Facebook. 

7.3. Учасник Рекламної Акції надає інформацію АТ «СК «Країна», а не Facebook. 


