
  

Правила проведення активності «Купуйте поліс Автоцивілки – отримайте поліс страхування дитини 
від нещасних випадків за 1 грн» 

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ   

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються 
наступні терміни, яка мають наступне значення:   

1.1. «Організатор» - особа, що організовує проведення Акції та виконує інші покладені на неї цими 
Правилами функції.   

1.2. «Активність» - активність під назвою «Купуйте поліс Автоцивілки – отримайте поліс страхування 
дитини від нещасних випадків за 1 грн», яка проводиться згідно умов цих Правил.   

1.3. «Правила» - це Правила акції «Купуйте поліс Автоцивілки – отримайте поліс страхування дитини 
від нещасних випадків за 1 грн», затверджені відповідним Наказом Організатора.   

1.4. «Учасник Активності» - фізична особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих 
Правил та належним чином виконала усі умови участі в Активності, зазначені в розділі 4 даних 
Правил.   

1.5. «Заохочення» - визначена Розділом 5 цих Правил послуга, яку Учасники Активності мають 
можливість отримати у випадку виконання ними умов цих Правил та яку Виконавець надає 
Учаснику Активності, який визначений згiдно даних Правил. 

1.6. «Веб-сайт» — електронна веб-сторінка партнера за посиланням https://universalna.com, яка 
забезпечує дистанційне оформлення електронних договорів обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності власників наземних транспортних засобів (автоцивілка) та можливість оплати 
таких договорів, інформаційні послуги тощо.   

1.7. Страховик — ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» 
(місцезнаходження: 01011, Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки, 9 код ЄДРПОУ 20113829) (надалі - 
UNIVERSALNA).   

1.8. Договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних 
транспортних засобів (автоцивілка) для цих Правил та з метою проведення Акції, це договір 
страхування, строком на 1 рік,  укладений між Страховиком та Страхувальником (фізичною особою-
клієнтом) відповідно до діючого законодавства України, через Веб сторінку партнера 
https://universalna.com (надалі — електронний поліс) або замовлений у соц. мережах Facebook 
та/або Instagram 

2. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОСТІ   

2.1. Організатором проведення Активності «» (далі за текстом «Активність») є UNIVERSALNA (надалі 
— «Організатор»).   

2.2. Активність проводиться в період 00:00 год. 29 серпня 2022 року по 23:59 год. 30 вересня 2022 
року.  



2.3. Активність проводиться на території України, за винятком окупованих, тимчасово окупованих 
територій, а також ряду населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження. 

3. УЧАСТЬ У АКТИВНОСТІ  

3.1. Активність поширюється виключно на фізичних осіб-клієнті, які одночасно відповідають 
наступним вимогам:   

•   є фізичними дієздатними особами, котрі досягли повноліття (18 років);   

• уклали та оплатили в повному обсязі у період згідно п.2.2 електронний договір обов’язкового 
страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (автоцивілка) 
строком на 1 рік через веб-сторінку https://universalna.com або замовили у соц. мережах Facebook 
або Instagram, та зазначені в цих договорах як страхувальник.   

•  на момент участі в акції є страхувальником відповідно до електронних договорів обов’язкового 
страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (автоцивілка); 

3.2. Організатор залишає за собою право формування остаточного списку Учасників Активності 
згідно з умовами, визначеними у даному розділі 3 Правил.   

3.3. Право на участь в Активності, а також на отримання Заохочень не може бути 
уступлено/передано Учасником Активності третім особам.   

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКТИВНОСТІ 

4.1. Для того, щоб взяти участь в Активності, будь-якій особі, яка відповідає вимогам Розділу 3 даних 
Правил, необхідно протягом періоду проведення Активності укласти та оплатили в повному обсязі 
електронний договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних 
транспортних засобів (автоцивілка) на 1 рік за допомогою веб-сторінки https://universalna.com або 
замовити (з подальшим оформленням і оплатою) у соц. мережах Facebook або Instagram та бути 
зазначеним в договорах як страхувальник. 

4.2. Учасником Активності буде вважатися особа, яка належним чином виконала усі умови 
Активності та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.   

4.3. Для уникнення непорозумінь, Учасниками Активності не можуть бути Страхувальники, які 
уклали електронний договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників 
наземних транспортних засобів (автоцивілка) не через веб-сторінку https://universalna.com або не 
замовили у соц. мережах Facebook або Instagram. 

5. СУТЬ АКТИВНОСТІ 

5.1. Учасник Активності отримає заохочення за купівлю на веб-сторінці https://universalna.com або 
замовлення (з подальшим оформленням і оплатою)  у соц. мережах Facebook або Instagram 
електронного договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних 
транспортних засобів (автоцивілка)  - можливість укласти договір добровільного страхування 
дитини від нещасних випадків на одну дитину за 1 грн. 

Строк дій договору страхування – 1 рік 

Страхова сума – 10 000 грн.  

https://universalna.com/
https://universalna.com/
https://universalna.com/
https://universalna.com/


Ризики: травми, інвалідність, смерть. 

Покриття  - цілодобове. 

За цим договором не можуть бути застрахованими особи віком до 1 року та старше 18 років, особи, 
які на момент укладання Договору страхування знаходяться на обліку в наркологічних, 
психоневрологічних диспансерах. Особи, визнані в установленому порядку недієздатними, особи з 
інвалідністю I групи, діти з інвалідністю, ВІЛ-інфіковані.  

У разі, якщо такі особи будуть застраховані та станеться страховий випадок, Страховик має право 
розірвати договір, повернути сплачені Застрахованою особою платежі, не визнавати випадок 
страховим та, відповідно, не виплачувати відшкодування 

б. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКТИВНОСТІ 

6.1. Інформування про умови Активності згідно даним Правилам може здійснюватися наступним 
чином:   

6.1.1. Шляхом їх розміщення на веб-сайті: https://universalna.com 

6.1.2. Шляхом надсилання повідомлень по Viber та інших повідомлень;   

6.1.3. Шляхом їх розміщення у соціальних мережах Facebook та Instagram   

7. УМОВИ, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКТИВНОСТІ  

7.1. Визначення Учасників Активності відбувається у вказані в п. 2.2. даних Правил дати.   

7.2. Визначення Учасників Активності, які набувають право на отримання Заохочення, здійснюється 
згідно даних облікової системи Страховика. 

7.3. При купівлю на веб-сторінці https://universalna. договору обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності власників наземних транспортних засобів (автоцивілка) оформлення договору 
добровільного страхування від нещасних випадків відбувається протягом 3-х робочих днів з 
моменту оформлення автоцивілки 

7.4. Якщо Учасник Активності відмовляється від Заохочення, Організатор не компенсує вартість 
Заохочення іншими засобами (товаром/послугами та ін.).   

7.5. Заохочення отримує лише той Учасник Активності, який має право на його отримання згідно з 
умовами цих Правил і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо 
Учасник Активності з будь-яких причин не може отримати Заохочення особисто, він не має права 
передати (в тому числі у спадщину або уступити) своє право на отримання Заохочення будь-якій 
третій особі.   

7.6. Результати визначення Учасників Активності є остаточними й оскарженню не підлягають.   

7.7. Організатор гарантує об'єктивність визначення Учасників Активності.   

7.8. Організатор не несе ніякої відповідальності щодо подальшого використання Заохочення 
Учасник Активності після його отримання.   

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА АКТИВНОСТІ   



8.1. Права Учасника Активності:   

8.1.1. Ознайомитися з Правилами.   

8.1.2. Прийняти участь в Активності в порядку, визначеному даними Правилами.   

8.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил, в передбаченому Правилами порядку.   

8.2. Обов'язки Учасника Активності:   

8.2.1. Дотримуватись умов Активності у відповідності до цих Правил.   

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА, ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   

9.1. Обов'язки Організатора:   

9.1.1. Надати Заохочення Учасникам Активності, відповідно до цих Правил.   

9.2. Права Організатора:   

9.2.1. Відмовити у наданні Заохочення Учаснику Активності у випадку недотримання ним умов цих 
Правил.   

9.3. Організатор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил у 
разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-
якого характеру, в т.ч. без оголошення війни, блокади, суттєві зміни у законодавстві та інших 
непідвладних контролю з боку Організатора обставин. Факт дії таких обставин повинен бути 
підтверджений відповідним документом Торгово-промислової палати України чи іншого 
компетентного органу.     

9.4. Організатор не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції 
інформації, в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ними.   

9.5. Якщо Учасник Активності з будь-яких причин, що не залежать від організатора, не має 
можливості отримати Заохочення, такий Учасник Активності не має права на отримання жодних 
додаткових Заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора (якщо інше не передбачено 
Правилами). Організатор не несе відповідальність за неможливість отримати Заохочення Учасник 
Активності з будь яких причин, що не залежать від Організатора.   

9.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або 
питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз'яснення 
приймається безпосередньо та виключно Організатором. При цьому таке рішення Організатора є 
остаточним і не підлягає оскарженню.   

 


