
ATENȚIE! Înainte de a  utiliza  service-ul și serviciile prestate de compania WBCS GROUP,
LLC, Vă rugăm să luați cunoștință, în volum deplin, de condițiile Acordului de livrare a
serviciilor companiei privind participarea la programul de loterie Diversity Immigration Visa.
Participarea la programul de loterie Diversity Immigration Visa cu utilizarea service-ului și a
serviciilor companiei WBCS GROUP, LLC este posibilă doar cu respectarea condițiilor
Acordului.  Dacă nu acceptați în volum deplin condițiile Acordului Vă rugăm să nu utilizați
service-ul și serviciile companiei  WBCS GROUP, LLC. Textul Acordului expus mai jos
constituie oferta publică oficială a companiei WBCS GROUP, LLC, adresată persoanelor fizice,
care au atins vârsta de optsprezece ani, în scopul încheierii Acordului privind accesarea
serviciilor companiei de participare la programul de loterie  Diversity Immigration Visa în
condițiile stipulate de Acordul respectiv. Acordul se consideră încheiat și capătă valoare de
contract de aderare la program din momentul realizării de către Dvs. a acțiunilor  prevăzute în
secțiunea ORDINEA DE ÎNCHEIERE A ACORDULUI, ceea ce semnifică acceptarea, în
volum deplin și necondiționată, a tuturor condițiilor stipulate în Acord, fără careva omiteri
și/sau limitări.
ACORD CU PRIVIRE LA SERVICIILE COMPANIEI WBCS GROUP, LLC DE
PARTICIPARE LA PROGRAMUL DE LOTERIE DIVERSITY IMMIGRATION VISA
CONDIȚIILE ACORDULUI
DISPOZIȚII GENERALE
Prezentul text al Acordului privind serviciile companiei de participare la programul de loterie
Diversity Immigration Visa (în continuare — Acordul)  determină condițiile de utilizare a
service-ului companiei WBCS GROUP, LLC, precum și condițiile de prestare de către
compania  WBCS GROUP, LLC a serviciilor stipulate în Program Solicitantului și
Participantului la Loterie, constituie o ofertă oficială publică în scris a companiei WBCS
GROUP, LLC, numită în continuare Companie,  destinată persoanelor fizice, care au atins
vârsta de optsprezece ani,  privind oferirea posibilității de a utiliza service-ul și serviciile
Companiei în condițiile Acordului.  Atunci când textul Acordului cere mențiunea concomitentă
a Companiei, Solicitantului și Participantului, aceștia sunt numiți Părți, iar fiecare  dintre cei
enumerați – Parte. Fiecare Parte îi garantează celeilalte Părți că posedă capacitățile de drept și
de acțiune necesare, precum și ansamblul de drepturi și împuterniciri necesare și suficiente
pentru a încheia și a îndeplini prevederile Acordului în conformitate cu condițiile acestuia.
Redacția în vigoare a Acordului este afișată permanent pe site-ul Companiei, fiind propusă, în
mod  obligatoriu,  pentru documentare Solicitantului și Participantului la Program până în
momentul când aceștia își dau acceptul privind condițiile Acordului. Acesta este contractul de
prestare a serviciilor. Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul Acord înainte de a efectua acțiunile
necesare pentru a accepta condițiile acestuia. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile prezentului
Acord, nu efectuați acțiunile de acceptare a acestuia.
TERMENII ȘI NOȚIUNILE UTILIZATE ÎN ACORD
În textul Acordului termenii menționați mai jos sunt utilizați cu următoarele sensuri:
„Program”—  programul oficial cu denumirea Diversity Immigration Visa aparținând
Departamentului de Stat al SUA, Centrului Consular al statului Kentucky.
„Solicitantul” —  persoana fizică, care a atins vârsta de optsprezece ani, care a acceptat Acordul
în conformitate cu condițiile acestuia și care utilizează serviciile și site-ul companiei  WBCS
GROUP, LLC pentru a transmite informația necesară către Departamentul de Stat al SUA,
Centrul Consular al statului Kentucky în scopul aplicării la Program.
„Participantul la Program” — orice persoană a cărei informație a fost transmisă de către
Solicitant companiei WBCS GROUP, LLC în scopul participării la Program.
„Blanchetele” —  toate actele necesare, care vor fi solicitate de Departamentul de Stat al SUA,
Centrul Consular al statului Kentucky pentru a fi completate de persoana Solicitantului și de
Participanți pentru a adera la Program.



„Perioada de Program” — segmentul de timp indicat în instrucțiunea oficială atașată la Program
pentru fiecare an, în care Programul este deschis pentru înregistrare și în care
Solicitantul/Participantul se pot înregistra pentru participare. O aplicare unică la Program
echivalează cu  o Perioadă de Program.
„Servicii de Program” — serviciile acordate de compania WBCS GROUP, LLC Solicitantului
și Participanților pe durata Perioadei de Program.
„Acordul” —  contractul dintre Solicitant și compania  WBCS GROUP, LLC privind prestarea
serviciilor prevăzute în Program pe durata Perioadei de Program.
„Aderarea la Program” — prezentarea actelor solicitate de Departamentul de Stat al SUA,
Centrul Consular al statului Kentucky din numele Solicitantului și Participanților la Loterie în
scopul aderării la Program.
„Compania” — compania  WBCS GROUP, LLC, înregistrată în SUA, statul Delaware pe
adresa: 16192 Coastal Hwy, Lewes, DE 19958, care este partea prestatoare de Servicii de
Program către Solicitant și Participantul la Loterie. Compania este partea terță independentă și
nu este afiliată Departamentului de Stat al SUA.
„Site-ul Companiei” — Internet site-ul www.usagreencard.com
SERVICIILE DE PROGRAM
Compania îi acordă Solicitantului următoarele servicii:
Verificarea de către colaboratori a datelor Solicitantului și Participantului necesare pentru
aderarea la Program; prelucrarea fotografiilor Solicitantului și Participantului; prelucrarea
informației și a datelor recepționate de la Solicitant; traducerea în limba engleză a informațiilor
și a datelor recepționate de la Solicitant; introducerea datelor Solicitantului și ale Participantului
în respectivele forme de stat în scopul aderării la Program;  transmiterea securizată a informației
și datelor în instituțiile publice de resort ale SUA; înregistrarea garantată a Solicitantului și
Participantului la Program; transmiterea actului de confirmare a înregistrării Solicitantului și
Participantului pentru aderarea la Program.
COSTURILE SERVICIILOR COMPANIEI
Serviciile Companiei stipulate în secțiunea SERVICII DE PROGRAM sunt contra plată.
Serviciile Companiei stipulate în secțiunea SERVICII DE PROGRAM sunt complexe și
indivizibile. Achitarea de către Solicitant a costurilor pentru serviciile Companiei echivalează
cu faptul că Compania va oferi Solicitantului și Participantului întregul set de servicii stipulate
în secțiunea SERVICII DE PROGRAM, pentru toate Perioadele de Program accesate. Costul
serviciilor depinde de numărul Participanților la Program și de numărul Perioadelor de
Program, la care intenționează să participe Solicitantul. În așa mod, costul serviciilor
Companiei constituie:
Pentru un singur Solicitant (fără soț/soție), inclusiv copiii minori: o singură participare la
Program (o singură Perioadă de Program) — 39 dolari SUA.
Trei participări la Program (trei Perioade de Program consecutive) — 69 dolari SUA.
Cinci participări la Program (cinci Perioade de Program consecutive)  — 99 dolari SUA.
Pentru o familie care constă din soț, soție și copii  minori:
O singură participare la Program (o singură Perioadă de Program) — 69 dolari SUA.
Trei participări la Program (trei Perioade de Program consecutive)  — 99 dolari SUA.
Cinci participări la Program (cinci Perioade de Program consecutive)  — 149 dolari SUA.
Pachetul PREMIUM
Pentru un singur Solicitant (fără soț/soție), inclusiv copiii minori: o singură participare la
Program (o singură Perioadă de Program Premium) — 129 dolari SUA.
Trei participări la Program (trei Perioade de Program  Premium consecutive) — 169 dolari
SUA.
Cinci participări la Program (cinci Perioade de Program  Premium consecutive)  — 249 dolari
SUA.



Pentru o familie care constă din soț, soție și copii  minori:
O singură participare la Program (o singură Perioadă de Program Premium) — 199 dolari SUA.
Trei participări la Program (trei Perioade de Program  Premium consecutive)  — 249 dolari
SUA.
Cinci participări la Program (cinci Perioade de Program  Premium  consecutive)  — 349  dolari
SUA.
Întocmirea formularului de înscriere pentru participare
Consultații periodice
Plătim taxa consulară și asigurarea participantului castigator
Procesare de imigrare plătită $ 2 900 pentru participantul castigator
Plătim o taxă de imigrare de $ 330 și un comision medical de $200 pentru participantul castigator.

Solicitantul optează de sine stătător pentru un anumit număr de Participanți la Program, pentru
un anumit număr de Perioade de Program, la care intenționează să participe Solicitantul, costul
serviciilor fiind în conformitate cu criteriile nominalizate.
Achitarea costurilor pentru Serviciile Companiei se efectuează de către Solicitant în avans.
Achitarea costurilor se efectuează prin virament, cu utilizarea cardului bancar al Solicitantului
și a service-ului online de pe site-ul Companiei.
În cazul când Clientul optează pentru înregistrarea gratuită:
Solicitantul acceptă să achite serviciile Companiei în valoare de 2. 900 dolari SUA pentru sine,
câte 2. 900 dolari SUA pentru fiecare Participant major la Loterie și câte 1. 399 dolari SUA
pentru fiecare copil care a atins vârsta de 16 ani.  Achitarea în volum deplin urmează a fi
efectuată în termen de 30 (treizeci) de zile din ziua avizării de către Companie a Solicitantului
privind câștigul obținut în Programul de Loterie. Plata pentru servicii se consideră meritată la
recepționarea decontării și nu necesită a fi returnată, cu excepția situațiilor stipulate în prezentul
act. Costul indicat pentru servicii nu include în sine plata pentru cheltuielile efectuate de către
terțe persoane independente/părții terțe.
ORDINEA DE RETURNARE A PLĂȚILOR
Sumele achitate pentru servicii nu sunt pasibile de returnare indiferent de circumstanțe, cu
excepția cazului când Solicitantul și-a îndeplinit în termen și în volum deplin toate obligațiile,
dar din vina Companiei nu a fost înregistrat în Program. Acceptând condițiile Acordului,
Solicitantul își dă consimțământul în privința acestei stipulări.
PREZENTAREA DATELOR
Acceptând condițiile prezentului Acord, Solicitantul completează ancheta pe site-ul
Companiei, introducând informația și datele necesare pentru participarea la Program și pentru
acordarea de către Companie a serviciilor stipulate în secțiunea SERVICII DE PROGRAM.
Solicitantul se angajează să comunice despre toate schimbările ce s-au produs în datele
furnizate anterior, cum ar fi: starea civilă, studiile, numărul de copii etc. De asemenea,
Solicitantul se obligă să expedieze anual fotografia sa și cele ale Participanților la Program cu
cel mult 6 luni înainte de fiecare înregistrare în Program și nu mai târziu de data de 1
septembrie a fiecărui an.
Dacă Solicitantul a prezentat Companiei datele și informația  necesare pentru participarea la
program cu cel puțin 10 zile înainte de finalizarea Perioadei de Program, atunci Solicitantul și
Participanții vor fi înregistrați în Perioada curentă de Program, iar dacă în termen mai mic de 10
zile, atunci înregistrarea se va efectua pentru următoarea, cea mai apropiată Perioadă de
Program.
PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Acceptând condițiile prezentului Acord, Solicitantul îi permite Companiei să prelucreze datele
sale personale, precum și cele ale membrilor familiei indicați în ancheta Solicitantului, cum ar
fi: numele, prenumele; genul; data nașterii; fotografia; datele actului de identitate; cetățenia, alte
date de ordin personal, necesare pentru executarea prezentului Acord.



FAPTUL PRESTĂRII SERVICIILOR
Prezentarea de către Companie a confirmării privind înregistrarea Solicitantului și a
Participanților pentru aderarea la Program este echivalentă cu faptul necondiționat al prestării
către Solicitant a volumului deplin de servicii, stipulate în secțiunea SERVICII DE PROGRAM.
Înregistrarea Solicitantului și a Participanților la Program se confirmă prin numărul de
înregistrare care se conține în comunicatul electronic recepționat de la Departamentul de Stat al
SUA, Biroul Afacerilor Consulare.
DECLARAȚIA CU PRIVIRE LA LIMITAREA RĂSPUNDERII
Solicitantul trebuie să știe că  poate  prezenta actele la Departamentul de Stat al SUA, Centrul
Consular al statului Kentucky apelând site-ul oficial: www.dvlottery.state.gov personal sau prin
intermediul companiilor prestatoare de asemenea servicii, cum este compania WBCS GROUP,
LLC. Solicitantul conștientizează și acceptă faptul că costul serviciilor oferite corespunde
normei și acoperă cheltuielile pentru serviciile care prezintă valoare pentru Solicitant.
Compania nu garantează rezultate și nu controlează starea anchetei prezentate de către
Solicitant după ce informația a fost expediată pentru  participare la Program. Utilizarea
serviciilor Companiei nu măresc șansele de câștig în Program. Compania nu este persoană
afiliată Departamentului de Stat al SUA.  Acceptând prezentul Acord, Solicitantul îi oferă
Companiei dreptul de a-i reprezenta interesele, de a oferi și de a primi informații de la
Departamentul de Stat al SUA, Centrul Consular al statului Kentucky. Solicitantul este de acord
să nu expedieze alte solicitări, cu numele său sau cu numele Participantului la Program, la
Departamentul de Stat al SUA, Centrul Consular al Statului Kentucky fie în mod direct, fie prin
intermediul altor companii, pe durata Perioadei de Program. Expedierea repetată a solicitărilor
poate descalifica, în mod automat, anchetă de  participare la  Program depusă deja de Solicitant.
SCUTIREA DE RĂSPUNDERE
Solicitantul conștientizează și acceptă faptul că Compania nu poartă răspundere în cazul când
el a prezentat informație imprecisă sau neveridică pentru a fi admis în Program. De asemenea,
Solicitantul nu va trage la răspundere Compania în cazul când Departamentul de Stat al SUA va
respinge actele depuse de el pentru participare la Program din cauza unor erori ce nu au depins
de Companie. Solicitantul poartă răspundere deplină pentru prezentarea informației actualizate
de participare la Program pe toată durata Perioadei de Program.
IDENTIFICAREA SOLICITANTULUI
Acceptând condițiile prezentului Acord, Solicitantul accesează site-ul Companiei
www.usagreencard.com și completează ancheta respectivă, introducând datele (numele,
prenumele, data nașterii, genul, fotografia, datele actului de identitate, cetățenia, numărul de
telefon, adresa de reședință, e-mail) necesare pentru identificarea sa. Compania efectuează
identificarea finală a Solicitantului prin confruntarea datelor introduse de către acesta în anchetă
și cele din documentele de plată pentru serviciile oferite de Companie.
CARACTERUL AUTONOM AL DISPOZIȚIILOR ACORDULUI
Dacă una din dispozițiile prezentului Acord va fi recunoscută juridic ca fiind nulă, atunci
respectiva dispoziție va fi eliminată din textul prezentului Acord fără a influența valabilitatea
juridică a întregului Acord.  Dispozițiile rămase intacte vor fi considerate absolut legale și
conforme cu legea statului Florida.
ANGAJAMENT PUBLIC
Prezentul Acord reprezintă versiunea integrală și definitivă a înțelegerii încheiate între Părți.
Ambele Părți conștientizează că nu există niciun fel de obligații financiare sau de alt ordin, în
afara celor stipulate în prezentul Acord.
ORDINEA DE ÎNCHEIERE A ACORDULUI
Textul Acordului constituie oferta publică oficială a companiei WBCS GROUP, LLC.
Prezentul Acord este un contract de aderare care se încheie în formă textuală între Companie și
Solicitant și posedă putere probantă.  Pentru Solicitant a accepta condițiile Acordului înseamnă



a înfăptui următoarelor acțiuni concludente: înregistrarea pe site-ul Companiei; după
înregistrare pe site-ul Companiei www.usagreencard.com plasarea înaintea textului a simbolului
„v”  „Accept condițiile prezentului Acord”  și clic pe pictograma „Continuă”.  Acceptarea
condițiilor  prezentului Acord presupune, de asemenea, faptul că Solicitantul este de acord, în
măsură deplină și necondiționată, cu toate condițiile prezentului Acord, fără careva omiteri
și/sau limitări. Termenul de valabilitate a actului de acceptare a condițiilor Acordului este
nelimitat.
NOTIFICĂRI
Părțile sunt obligate să înștiințeze, să accepte, să solicite și să opereze, în caz de necesitate,
schimbări în formă scrisă, cu utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. Toate solicitările
și notificările în formă scrisă adresate Companiei vor fi expediate în variantă electronică la
adresa: info@wbcsgroup.com sau prin poștă clasică la adresa  16192 Coastal Hwy, Lewes, DE
19958. Toate notificările din partea Companiei vor fi expediate Solicitantului în formă
electronică pe adresa poștei electronice oferită de către Solicitant.
LEGITIMITATEA, JURISDICȚIA ȘI LOCUL DE EXAMINARE A LITIGIILOR
Prezentul Acord se va conduce  și va avea în vedere legile statului Florida, SUA, indiferent de
caracterul legii.  În conformitate cu Capitolul IV al Constituției SUA instanțele judecătorești
federală și districtuale posedă jurisdicția exclusivă de examinare a litigiilor legate de prezentul
Acord.  În acest context, Părțile își exprimă acordul în legătură cu următoarele aspecte: (а)
instanțele judecătorești federală și districtuale din regiunea centrală a statului Florida posedă
jurisdicție personală și (b) locul de examinare a litigiilor urmează să fie orașul Orlando,
Districtul Orange, statul Florida. Prezenta prevedere nu exclude dreptul Companiei de a acționa
în judecată Solicitantul la locul de reședință al acestuia.
PROCESUL DE JUDECATĂ ȘI ACHITAREA TAXELOR PENTRU SERVICIILE JURIDICE
În cazul acționării în judecată pe faptul neîndeplinirii condițiilor prezentului Acord Partea care a
pierdut procesul se obligă să achite serviciile juridice și cheltuielile de judecată ale Părții aflate
în câștig de cauză.


