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ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  ПРОГРАМУ  СПРИЯННЯ  ДЛЯ  НЕПОВНОЛІТНІХ:  
«Акку-Чек Сервіс».

МЕТА ПРОЕКТУ: 

За ініціативою ТОВ «Діалог Діагностікс», у розвиток державних програм надання допомоги неповнолітнім у боротьбі з цукровим діабетом та згідно діючого законодавства України щодо сприяння покращення стану здоров’я неповнолітніх осіб, діагностики у них захворювання цукровим діабетом та враховуючи негативну світову тенденцію «омолодження» хвороб взагалі та в тому числі цукрового діабету зокрема – учасниками програми сприяння для неповнолітніх «Акку-Чек Сервіс» започатковуються принципи застосування додаткових зусиль, направлених на зниження фінансового тиску у випадках щодо продажів комплектуючих матеріалів, необхідних для використання разом з глюкометром – медичним приладом для періодичного безпечного визначення рівня глюкози у крові - «Акку-Чек Сервіс», в якому практично реалізовані найсучасніші досягнення сучасної наукової думки у даній галузі.


СУТЬ ПРОЕКТУ: 
  
Проект створений для неповнолітніх зі встановленим діагнозом цукровий діабет. Кожен неповнолітній з діагнозом цукровий діабет, після оформлення встановленого пакету документів, стає учасником програми «Акку-Чек Сервіс». Участь в проекті забезпечує учаснику можливість купівлі тест-смужок Акку-Чек Перформа №50 за спеціальною ціною 164 гривні (сто шістдесят чотири), 48 копійок. Сумарна кількість куплених за один рік тест-смужок Акку-Чек Перформа №50 не повинна перевищувати 30 упаковок. При необхідності придбати більше, дане питання буде вирішується ініціатором програми кожного разу в індивідуальному порядку та з намірами максимально задовольнити потребу такого неповнолітнього в межах наявного акційного товару в рамках даної програми. Учасники погоджуються, що продавцем може допускатись коливання цін вказаних 3-х попередньо придбаних упаковок тест-смужок як в сторону зменшення так і в сторону збільшення, в залежності від коливання курсів іноземних валют встановлених НБУ, якщо такий курс буде відхилятись більш, як на 5% у будь-яку сторону.
Дана пропозиція буде діяти такий проміжок часу, як це врегульовано у даному Положенні про програму сприяння для неповнолітніх «Акку-Чек Сервіс», та у відповідних договорах між учасниками даної програми. При цьому ініціатор даної програми залишає за собою право продовжити дію даних особливих умов, передбачених даною програмою для зареєстрованих користувачів-неповнолітніх і після досягнення ними повнолітнього віку необмежений термін часу.


ПОСЛІДОВНІСТЬ  ПОГОДЖЕНИХ  ДІЙ  ПО  ВПРОВАДЖЕННЮ  МЕТИ: 
ТОВ «Діалог Діагностікс» - ініціатор даної програми сприяння для неповнолітніх «Акку-Чек Сервіс» - надалі іменується ДИСТРИБ’ЮТОР.
Неповнолітня особа та доросла (чи офіційна) особа, яка є законним представником та діятиме від імені такого неповнолітнього (-ої), надалі іменуються УЧАСНИК (або представник УЧАСНИКА). 
Умовною назвою ПАРТНЕР надалі іменуються інші особи, уповноважені згідно окремих заключених договорів з ДИСТРИБ’ЮТОРОМ діяти в розвиток та для забезпечення виконання даної програми «Акку-Чек Сервіс» (або іншим чином представляти інтереси, згідно оформленої довіреності, отриманої від ТОВ «Діалог Діагностікс»).  Перелік осіб, які виступатимуть у якості ПАРТНЕРІВ – встановлюється ДИСТРИБ’ЮТОРОМ на власний розсуд, виходячи з ділових якостей та репутації претендентів та з врахуванням попереднього позитивного досвіду співпраці.
Крок №1 (оформлення встановленого пакету документів)
 Для участі в проекті, УЧАСНИК (обоє: сама неповнолітня особа та її законний представник) звертаються до представника ПАРТНЕРА, надаючи останньому заздалегідь приготовані документи: 
	Довідку від лікаря (в оригіналі), якою належно буде підтверджено, що у неповнолітнього громадянина (УЧАСНИКА) встановлено діагноз «цукровий діабет». 
	Пред’являє для встановлення автентичності неповнолітньої особи оригінал Свідоцтва про народження, якщо неповнолітньому громадянину ще не сповнилось 16 років, або паспорт, якщо вік неповнолітньої особи від 16 до 18 років (та відповідно надаються копії з представлених оригіналів для долучення до пакету, що залишається у ПАРТНЕРА). Одночасно перевіряються повноваження та автентичність особи (на підставі паспорту чи інших належних документів на право представляти інтереси неповнолітнього) законного представника неповнолітнього УЧАСНИКА.

Далі, УЧАСНИК (та представник УЧАСНИКА) дає згоду на участь в проекті «Акку-Чек Сервіс» і використання персональних даних неповнолітньої особи, добровільно заключаючи (підписуючи) наданий представником ПАРТНЕРА договір та встановленого зразка свій письмовий дозвіл на використання персональних даних. Після чого, УЧАСНИК (або представник УЧАСНИКА, що діє в його інтересах) отримує від представника ПАРТНЕРА: 
- пластикову картку «Акку-Чек Сервіс» з унікальним ідентифікаційним номером;
- свій примірник договору;
- реквізити банківського рахунку ПАРТНЕРА, за яким необхідно оплатити ціну за комплектуючі.   
Крок №2 (купівля тест-смужок Акку-Чек Перформа по спеціальній ціні)
Оплата по факту отримання (накладним платежем)
УЧАСНИК телефонує представнику ПАРТНЕРА і робить замовлення, вказуючи номер картки.
	ПАРТНЕР пересилає замовлену кількість упаковок тест-смужок на адресу вказаного УЧАСНИКОМ поштового відділення.
	УЧАСНИК здійснює оплату за замовлену кількість упаковок тест-смужок в поштовому відділенні на момент отримання замовлення.
Передоплата
УЧАСНИК телефонує представнику ПАРТНЕРА і робить замовлення, вказуючи номер картки.
УЧАСНИК переводить кошти за замовлену кількість упаковок тест-смужок на наданий представником ПАРТНЕРА банківський рахунок ПАРТНЕРА. При цьому в графі «призначення платежу» УЧАСНИКОМ вказується порядковий номер замовленої упаковки тест-смужок, який УЧАСНИК дізнається від представника ПАРТНЕРА.
Після того, як ПАРТНЕР отримує підтвердження перерахунку коштів на рахунок, він здійснює відправку замовленої УЧАСНИКОМ кількості тест-смужок Акку-Чек Перформа через кур’єрську пошту. При цьому оплата послуг кур’єрської пошти здійснюється за рахунок ТОВ «Діалог Діагностікс». 
Збереження наданих персональних даних.
           Отримані від УЧАСНИКА пакет встановленого переліку документів, як то: довідку від лікаря з підтвердженням діагнозу у неповнолітнього «цукровий діабет», копію свідоцтва про народження та/або при наявності паспорта громадянина України, підписаний УЧАСНИКОМ, договір та дозвіл на використання персональних даних, - передаються з оформленням акту прийому-передачі офіційним ПАРТНЕРОМ ДИСТРИБЮТОРУ (тобто компанії ТОВ «Діалог Діагностікс») протягом не більш як 10-ти днів за адресою: поштовий індекс _________________, м. Київ _____________________________________________________ а саме: відповідальному призначеному працівнику ДИСТРИБЮТОРА, який забезпечує належне збереження таких даних, їх систематизацію та використання для покращення подальшого обслуговування неповнолітніх УЧАСНИКІВ програми.
Умови повернення товару.  Згідно вимог чинного законодавства України та встановлених медико-санітарних норм предмет даної програми: тест-смужки Акку-Чек Перформа №50 – поверненню не підлягають, окрім випадків, пов’язаних із сервісними зобов’язаннями.

