
Офіційні правила участі в рекламно-маркетинговій акції 
«Розіграш 200 000 грн.» від СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» 

(далі – «Правила») 

 

1. Організатор Акції 
Організатором акції «Розіграш 200 000 грн» (далі – «Акція») є ТОВАРИСТВО З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ 
ІНШУРАНС». Місцезнаходження (юридична адреса): 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 
160-Б, оф. 40, тел. +38 044 222 69 39, info@gli.com.ua (далі – «Організатор»). 

2. Мета проведення Акції  
2.1. Метою проведення Акції є рекламування та збільшення обсягів продажу програм 
страхування життя ТДВ «СК «ГЛІ», привернення уваги споживачів та стимулювання 
придбання послуг, що пропонуються Організатором в рамках його діяльності. 

Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи 
конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу. 
Придбання програми страхування життя ТДВ «СК «ГЛІ» не вважається сплатою 
грошових коштів за участь в Акції. 

 
3. Учасники Акції  
3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи віком від 18 років, які повністю 
погоджуються з умовами цих Правил та уклали Договори добровільного страхування 
життя за програмами страхування, зазначеними в п.7.3. в період, визначений в п.4.1. цих 
Правил (далі — Учасник). 
 
4. Умови проведення Акції 
4.1. Період проведення Акції триває з 01 липня 2019 року до 31 серпня 2019 року включно 
(далі — Акційний період). Акційний період може бути змінено Організатором. 
4.2. Інформування про деталі та перебіг Акції здійснюється за допомогою анонсування 
Акції та розміщення Правил Акції на сайті www.gli.com.ua, а також за телефоном +38 044 
222 69 39. 
 
5. Призовий фонд Акції 
5.1. Призовий фонд Акції складається з грошових коштів розміром 200 000,00 грн. (двісті 
тисяч гривень 00 коп.), які будуть розподілені між всіма Переможцями Акції відповідно 
до п. 6.1.3 цих Правил. 
5.2. Призовий фонд переможці Акції, визначені в п.6,  мають право використати як 
перший страховий платіж за новим договором страхування життя або як збільшення вже 
сплаченого страхового внеску, зазначеного в п.7.1. на розмір виграного Призу.  
5.2. Організатор залишає за собою право збільшити Призовий фонд Акції або додатково 
включити в Розіграш інші призи, не передбачені цими Правилами. 
5.3. Заміна Призового фонду Акції будь-яким іншим благом не допускається. 
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5.4. Сума призу не повертається у разі дострокового розірвання Договору добровільного 
страхування життя.  

6. Умови визначення переможців Акції 
6.1. Визначення Учасників, які отримають право на отримання Призового фонду (далі - 
«Переможці»), здійснюється відповідно до цих Правил та з дотриманням такої процедури: 
6.1.1. Визначення Переможців відбувається за допомогою випадкового вибору 
(random.org). 
6.1.2. Особиста присутність Учасників при визначенні Переможців не є обов'язковим. 
6.1.3. Серед всіх Учасників, які виконали умови п.7 Правил, випадковим чином буде 
визначено Переможців, які отримають частку Призового фонду, що дорівнюватиме 
розмірам їхніх перших страхових внесків, розмір яких вказано у п.7.4. цих Умов.  
6.1.3. Визначення переможців буде проведено в два етапи: 
1) 10 серпня 2019 року – відбудеться розіграш 100 000,00 грн. (ста тисяч гривень 00 коп.)  
за результатами укладених договорів страхування життя в липні місяці; 
2) 10 вересня 2019 року - відбудеться розіграш 100 000,00 грн. (ста тисяч гривень 00 коп.)  
за результатами укладених договорів страхування життя в серпні місяці. 
6.2. Кількість Переможців буде визначено безпосередньо під час розіграшу. 
6.3. Учасники, які оформили Заяву на страхування життя, вказану у п.7.1.,  в липні місяці, 
але не стали Переможцями під час 1-го етапу визначення Переможців, беруть участь 
також в 2-му етапі визначення Переможців разом з новими Учасниками. 
6.4. При укладанні Договору страхування життя у валюті іншій, ніж гривня, у порядку, 
визначеному в п. 7.1. цих Правил, такий внесок при розподілу Призового фонду буде 
врахований в гривні за курсом НБУ на день сплати страхового внеску. 
6.5. Дати визначення Переможців можуть бути змінені Організатором за його власним 
рішенням самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути 
передбачені Організатором. 
6.6. Визначення Переможців відбудеться за місцезнаходженням Організатора, за участю 
представників Організатора. 
6.7. Результати Акції (інформація про Переможців) будуть розміщені на сайті 
Організатора www.gli.com.ua, на офіційній сторінці Організатора у Facebook, а також 
надіслані Переможцям електронною поштою (у разі зазначення Учасником свого e-mail в 
Заяві на укладання договору страхування життя).  
6.8. Невиконання Переможцем Акції умов цих Правил, неможливість зв'язатися з 
Переможцем Акції або не затребуванність Переможцем Акції призу протягом 14 
календарних днів після оголошення результатів 2-го етапу Акції, позбавляють такого 
Переможця права на отримання Призу. 

7. Умови участі в Акції.  
7.1. Для участі в Акції  Учасник має оформити Заяву на укладання договору страхування 
життя за будь-якою програмою страхування життя ТДВ «СК «ГЛІ», визначену у п.7.2., та 
сплатити перший страховий внесок, розмір якого визначено у п. 7.4. 
7.2. В Заяві на укладання договору страхування життя Учасник має зазначити слово 
«АКЦІЯ» в рядку з назвою програми страхування. В іншому випадку, за відсутності такої 
примітки, Страхувальник за цією Заявою не бере участі в Акції.  
7.3.  В Акції беруть участь наступні програми страхування життя ТДВ «СК «ГЛІ»: 
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• «My Life» 
• «Rich Life» 
• «Happy Life» 
• «Greenwell» 
• «Greenwell Invest» 
• «PROFI+» 
• «Rich Life - M2» 
• «City Life» 

7.4. В Акції не беруть участь договори корпоративного страхування та договори з 
одноразовою сплатою страхових внесків.  
7.5. Розмір страхового внеску має бути не менше 3000 грн./ 100 доларів США / 100 євро / 
5 грам золота в рік/півроку/квартал/місяць. 
7.6. Страхувальник за договором страхування життя – є Учасником Акції. 
7.7. Кількість укладених договорі страхування життя для участі в Акції необмежена.  
 
8. Порядок отримання Призу 
8.1. Для отримання Призу Переможець впродовж 14 календарних днів письмово 
повідомляє Організатора про спосіб використання Призу:  
1) як зарахування Призу в якості першого страхового внеску за новим договором 
страхування життя, в якому Страхувальник/Застрахована особа може бути Переможець 
або будь-яка інша особа); 
або 
2) як збільшення сплаченого страхового внеску, вказаному у п.7.1, на розмір Призу.  
8.2. У разі обрання (1) способу отримання Призу Переможцю необхідно додатково до 
письмового повідомлення, зазначеного у п.8.1, надати заповнену Заяву на укладання 
договору добровільного страхування життя за програмою з переліку в п.7.3. цих Правил, а 
також копії паспорту та ідентифікаційного коду Страхувальника та/або Застрахованої 
особи.  
8.3. У разі необхідності Приз може бути зарахований на договір страхування життя в інші, 
ніж гривня, валюті страхування, але в будь-якому разі це має відповідати умовам тієї чи 
іншої обраної програми страхування життя.  В такому випадку враховується курс НБУ (з 
двома знаками після коми ) на день проведення визначення Переможців. 
 
9. Права та обов‘язки Учасника Акції. 
9.1. Права Учасника Акції: 
9.1.1. Взяти участь в Акції в порядку, визначеному цими Правилами. 
9.1.2. Отримати інформацію про Правила Акції. 
9.2. Обов‘язки Учасника Акції: 
9.2.1. Виконати належним чином та в повному обсязі умови цих Правил. 
9.3. Беручи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на 
безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з 
маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне 
законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне 
використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з 



рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) 
в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі 
ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником при реєстрації, 
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 будь-якою третьою особою. Усі відео- та 
фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції та/чи у 
зв’язку з Акцією, є власністю Організатора/Виконавця і використовуються без будь-якого 
відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Заохочень/ 
(без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на 
використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, 
включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на 
поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на 
передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є 
власністю Організатора. Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких 
майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту 
їх участі у Акції. 

10. Права та обов‘язки Організатора. 
10.1. Права Організатора: 
10.1.1. Організатор користується усіма правами, передбаченими цими Правилами та 
чинним законодавством України. 
10.1.2. Відмовити у видачі Призу Учаснику Акції, який не виконав умови цих Правил у 
повному обсязі. 
10.2. Обов‘язки Організатора: 
10.2.1. Провести Акцію відповідно до цих Правил. 
10.2.2. Забезпечує об'єктивність і неупередженість визначення Переможців Акції. 
10.2.2. Вручити Приз Учасникам Акції, що отримали на них право. 

11. Обмеження 
11.1. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких 
як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві 
зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин. 
11.2. Організатор не несе відповідальності за роботу інтернет провайдерів, операторів 
зв'язку, будь-які помилки поштових, кур'єрських або інших служб, в результаті яких 
поштові та електронні відправлення не надійшли або надійшли із запізненням, були 
загублені або пошкоджені. 
11.3. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб 
Учасниками Акції. Рішення Організатора щодо визначення осіб Учасниками Акції є 
остаточними і не підлягають оскарженню. 

12. Інші умови 
12.1. Організатор залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про Акцію. 
12.2. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-
які інші контакти з Учасниками Акції, прямо не передбачені цими Правилами. 
12.3. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з 
цими Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. 



12.4. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції. 
12.5. Організатор залишає за собою право в будь-який момент проведення Акції вносити 
зміни та доповнення до умов та строків проведення Акції з обов’язковим їх 
оприлюдненням на сайті www.gli.com.ua,  якщо інше не буде спеціально визначене 
безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. 
12.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих 
Правил та/або питань, не врегульованих цими 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. 
12.7. Текст Правил проведення Акції є об’єктом авторських права, виключні майнові 
права на які належать Організаторові, всі права захищені. Будь-яке копіювання, 
відтворення або поширення заборонене. Це порушує Закон України «Про авторське та 
право та суміжні права». В разі виявлення факту порушення виключних майнових прав, 
Організатор має право на притягнення порушника до відповідальності.  
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