УВАГА! Перед використанням сервісу і послуг компанії WBCS GROUP, LLC, будь ласка, ознайомтеся в
повному обсязі з умовами Угоди про послуги компанії з участі в лотерейній програмі Diversity Immigration
Visa. Участь в лотерейній програмі Diversity Immigration Visa з використанням сервісу і послуг компанії
WBCS GROUP, LLC є можливою лише за умов Угоди. Якщо ви не приймаєте в повному обсязі умови
Угоди, будь ласка, не використовуйте сервіс і послуги компанії WBCS GROUP, LLC. Нижчевикладений
текст Угоди є офіційною публічною офертою компанії WBCS GROUP, LLC, яка адресована фізичним
особам, які досягли вісімнадцятирічного віку, які готові укласти Угоди про послуги компанії з участі в
лотерейній програмі Diversity Immigration Visa на умовах що визначені Угодою. Угода вважається
укладеною і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення вами дій, які передбачені розділом
ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ, означають повне і беззастережне прийняття вами всіх умов Угоди
без будь-яких вилучень і обмежень.
WBCS GROUP, LLC
УГОДА ПРО ПОСЛУГИ КОМПАНІЇ
З УЧАСТІ В ЛОТЕРЕЙНІЙ ПРОГРАМІ
УМОВИ УГОДИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей документ Угоди про послуги компанії з участі в лотерейній програмі Diversity Immigration Visa (надалі
— Угода), визначає умови використання сервісу компанії WBCS GROUP, LLC, а також умови надання
компанією WBCS GROUP, LLC Послуг з Програми Заявнику і Учаснику Лотереї, є офіційною письмовою
публічною офертою компанії WBCS GROUP, LLC, надалі іменується Компанія, яку адресовано фізичним
особам, що досягли вісімнадцятирічного віку, про надання можливості використання сервісу і послуг
Компанії на умовах Угоди. При спільній згадці за текстом Угоди Компанія, Заявник і Учасник Програми
іменуються Сторони, а кожен з них окремо — Сторона.
Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною правоздатністю та дієздатністю, а також
всіма правами і повноваженнями, які є необхідними і достатніми для укладання і виконання Угоди
відповідно до її умов. Чинна редакція Угоди постійно розміщена на Сайті Компанії і в обов'язковому
порядку пропонується для ознайомлення Заявнику і Учаснику Програми до моменту здійснення акцепту
умов Угоди. Це контракт для надання послуг, будь ласка, прочитайте цю Угоду уважно перед тим як
здійснити необхідні дії для її акцепту. Якщо Ви не згодні з умовами цієї Угоди, не здійснюйте дії для її
акцепту.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УГОДІ:
З метою Угоди нижчезазначені терміни використовуються в наступному значенні :
«Програма» — це офіційна програма під назвою Diversity Immigration Visa від Державного Департаменту
США, Консульського Центру штату Кентуккі.
«Заявник» — це фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка здійснила акцепт Угоди
відповідно до її умов та яка використовує послуги і сайт компанії WBCS GROUP, LLC для надання
інформації в Державний Департамент США, в Консульський Центр штату Кентуккі для участі в Програмі.
«Учасник програми» - будь-яка особа, інформацію про яку було надано Заявником в компанію WBCS

GROUP, LLC для участі в Програмі.
«Бланки» - всі необхідні документи, які вимагаються Державним Департаментом США, Консульського
Центру штату Кентуккі для заповнення від імені Заявника та Учасників для участі в Програмі.
«Програмний період» - період часу, зазначений в офіційній інструкції до програми для кожного року, в
якому Програма є відкритою для реєстрації і Заявник / Учасник можуть реєструватись для участі.
Одноразова участь в Програми дорівнюється одному програмному періоду.
«Послуги з Програми» - послуги, які надаються компанією WBCS GROUP, LLC Заявнику і Учасникам
під час Програмного Періоду.
«Угода» — це контракт між Заявником і компанією WBCS GROUP, LLC з надання Послуг з Програми під
час Програмного Періоду.
«Вступ до Програми» - надання документів, які запитуються Державним Департаментом США,
Консульського Центра штату Кентуккі від особи Заявника і Учасника Лотереї для участі в Програмі.
«Компанія» — це компанія WBCS GROUP, LLC, зареєстрована в США, штат Делавер за адресою: 16192
Coastal Hwy, Lewes, DE 19958, яка є стороною яка надає Послуги з Програми Заявнику і Учаснику Лотереї.
Компанія є незалежною третьою стороною и не є афілійованою з Державним Департаментом США.
«Сайт Компанії» - означає інтернет сайт www.usagreencard.com
ПОСЛУГИ З ПРОГРАМИ:
Компанія надає Заявнику нижчезазначені послуги:
✔ Перевірка співробітниками даних Заявника і Учасника, які є необхідними для участі в Програмі;
✔ Оброблення фотокарток Заявника і Учасника;
✔ Оброблення інформації і даних, одержаних від Заявника;
✔ Переклад інформації і даних, одержаних від Заявника, на Англійську мову;
✔ Внесення даних Заявника і Учасника у відповідні державні форми для участі в Програмі;
✔ Захищена передача інформації і даних в залучені державні заклади в США;
✔ Гарантована реєстрація Заявника і Учасника в Програмі;
✔ Надання підтвердження реєстрації Заявника і Учасника для участі в Програмі.
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ КОМПАНІЇ:
Послуги компанії, передбачені в компанії ПОСЛУГИ З ПРОГРАМИ, є коштовними.
Послуги компанії, передбачені в розділі ПОСЛУГИ З ПРОГРАМИ є комплексними та цілісними.
Оплата Заявником послуг компанії означає що Компанією буде надано Заявнику і Учасникам весь перелік
послуг, які передбачені в розділі ПОСЛУГИ З ПРОГРАМИ і на всі заявлені програмні періоди.
Вартість послуг залежить від кількості Учасників Програми і кількість Програмного періоду, в яких
намагається брати участь Заявник.
Таким чином, вартість послуг компанії складає:
Для одного Заявника (без чоловіка або дружини), включаючи неповнолітніх дітей:
Одноразова участь в Програмі (один Програмний період) – 29 Доларів США
Три участі в Програмі (три Програмних періоди поспіль) - 49 Доларів США
П’ять участей в Програмі (п’ять Програмних періодів поспіль) - 69 Доларів США

Для однієї сім’ї, яка включає чоловіка, дружину і неповнолітніх дітей:
Одноразова участь в програмі (один Програмний період) – 39 Доларів США
Три участі в Програмі (три програмних періоди поспіль) - 69 Доларів США
П’ять участей в Програмі (п’ять Програмних періодів поспіль) - 99 Доларів США
Заявник самостійно обирає кількість Учасників Програми, кількість Програмних періодів, в яких
намагається брати участь Заявник та відповідну цим критеріям вартість послуг.
Оплата за послуги компанії здійснюється Заявником в порядку передоплати.
Оплата здійснюється на підставі безготівкового розрахунку, з використанням банківської картки Заявника і
сервісу онлайн оплати сайту компанії.
У випадку якщо клієнт обирає безкоштовну реєстрацію:
Заявник погоджується оплатити послуги компанії в розмірі 1,899 Доларів США за себе і 1,899 Доларів
США за кожного повнолітнього Учасника Лотереї, і 899 Доларів США за дитину, яка досягла віку 16 років.
Повна оплата повинна бути здійсненою протягом 30 (тридцяти) днів з дня повідомлення Заявника
Компанією про виграш в Лотерейній Програмі. Оплата за послуги вважається такою яку зароблено під час
одержання розрахунку, і не підлягає поверненню, окрім ситуацій зазначених в цьому документі. Зазначена
вартість за послуги не включає в себе оплату за витрати незалежним третім особам /третій стороні.
ПРАВИЛА ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ:
Оплата за послуги поверненню не підлягає за жодних обставин, крім випадку, коли Заявник виконав всі
зобов’язання у строк і в повному обсязі, але з вини Компанії не був зареєстрований в Програмі. Заявник,
приймаючи умови Угоди, погоджується з цим правилом.
НАДАННЯ ДАНИХ:
Приймаючи умови цієї Угоди, Заявник, на сайті Компанії заповнює анкету, до якої вносить інформацію і
відомості, які є необхідними для участі в Програмі і надання Компанією послуг, які передбачені в розділі .
ПОСЛУГИ З ПРОГРАМИ.
Заявник зобов’язується повідомити про всі зміни, які відбулися в відомостях, які було надано раніш, а саме
- цивільний стан, освіта, кількість дітей тощо. Заявник зобов’язується надсилати щорічно фотокартку
Заявника і Учасників Програми не більше 6 місяців перед кожною реєстрацією в Програмі, не пізніше ніж
1 вересня кожного року.
Якщо Заявник надав Компанії відомості і інформацію, які є необхідними для участі в Програмі, за 10 днів
до завершення Програмного періоду, Заявник і Учасники будуть зареєстровані в поточний Програмний
період, якщо менше 10 днів, то в наступний найближчий Програмний період.
ОБРОБЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
Приймаючи умови цієї Угоди, Заявник надає свою згоду Компанії на оброблення своїх персональних
даних, і персональних даних членів сім’ї, зазначених в анкеті Заявника, які відносяться до наступних:
прізвище, ім’я, стать; дата народження; фотокартка, дані документа, який посвідчує особу; громадянство, а
також інших персональних даних, які є необхідними для виконання цієї Угоди.
ФАКТ НАДАННЯ ПОСЛУГ
Надання Компанією підтвердження реєстрації Заявника і Учасника для участі в Програмі, безумовно
підтверджує факт надання Заявнику в повному обсязі послуг, які передбачені в розділі ПОСЛУГИ З
ПРОГРАМИ.
Реєстрація Заявника і Учасника в Програмі підтверджується реєстраційним номером, який міститься в
електронному повідомленні, одержаному від Державного Департаменту США, Бюро консульських справ.

ЗАЯВА ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Заявник розуміє, що він або вона можуть надати документи в Державний Департамент США,
Консульський Центр штату Кентуккі, самостійно відвідавши офіційний сайт: www.dvlottery.state.gov або за
допомогою компаній, які надають аналогічні послуги як послуги компанії WBCS GROUP, LLC.
Заявник розуміє і погоджується з тим, що вартість послуг, які надаються відповідає нормі і покриває
витрати за послуги, які уявляють цінність, Заявнику. Компанія не гарантує результатів і не контролює
надану анкету Заявника після того, як інформація була надана для участі в Програмі. Використання послуг
Компанії не збільшує шанси на виграш в Програмі. Компанія не є афілійованою особою Державного
Департаменту США. Приймаючи умови Угоди, Заявник надає Компанії право на представлення своїх
інтересів і на надання і одержання інформації в Державний Департамент США, Консульський Центр штату
Кентуккі. Заявник погоджується не надавати інших заявок на своє ім’я або на ім’я Учасника програми
безпосередньо в Державний Департамент США, Консульський Центр штату Кентуккі або через інші
компанії під час Програмного Періоду. Подача повторних заявок може автоматично дискваліфікувати
анкету Заявника з участі в Програмі.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Заявник розуміє і погоджується з тим що
Компанія не несе відповідальності у випадку надання їм неточної або недостовірної інформації для участі
в Програмі. А також, Заявник не буде притягувати до відповідальності Компанію у випадку відхилення
документів Державним Департаментом США від участі в Програмі за помилки, не пов’язані з Компанією.
Заявник несе повну відповідальність за надання оновленої інформації для участі в Програмі протягом
всього Програмного періоду.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАЯВНИКА: Заявник, приймаючи умови цієї Угоди, на www.usagreencard.com сайті
Компанії заповнює анкету, до якої вносить дані (ім’я, прізвище, дата народження, стать, фотокартка,
відомості документів які посвідчують особу, громадянство, номер телефона, адрес реєстрації, e-mail) які є
необхідними для його ідентифікації. Остаточна ідентифікація Заявника здійснюється Компанією шляхом
зіставлення даних, які вносяться Заявником до анкети і даних з платежу за послуг компанії.
АВТОНОМНІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ: У випадку якщо одне положення цього договору буде визнано
юридично недійсним, тоді це положення буде вилучено з цього договору і не впливатиме на юридичну
дійсність всієї Угоди. Положення які залишаються, вважатимуться правомірними в повній мірі
законодавству Штату Флорида.
ВІДКРИТЕ РОЗГОЛОШЕННЯ: Ця угода є повною і остаточною версією Угоди між сторонами. Обидві
сторони усвідомлюють, що жодних фінансових або інших обов’язків не існує, крім тих, що зазначені в цій
угоді.
ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ УГОДИ: Текст Угоди є офіційною публічною офертою компанії WBCS
GROUP, LLC. Ця Угода є договором приєднання, укладається між Компанією і Заявником в текстовій формі
і має доказову силу. Акцептом умов Угоди означає здійснення Заявником наступних конклюдентних дій:
реєструватись на сайті компанії; після реєстрації, на сторінці сайту www.usagreencard.com вставити «v»
перед текстом «Я приймаю умови цієї Угоди» и натиснути на піктограму «Далі». Акцепт умов цієї Угоди
також позначає повне або безумовне прийняття Заявником всіх умов цієї Угоди без будь-яких вилучень
і/або обмежень. Термін акцепту умов Угоди не обмежений.
ПОВІДОМЛЕННЯ: Сторони повинні повідомляти, приймати, запитувати і вносити поправки, якщо вони є
необхідними, в письмовому вигляді за допомогою електронних засобів зв’язку. Всі письмові запити і
повідомлення адресовані Компанії повинні бути надіслані в електронному вигляді за адресою:
info@wbcsgroup.com або поштою на адресу: 16192 Coastal Hwy, Lewes, DE 19958. Все повідомлення від
Компанії надсилатимуться Заявнику в електронному вигляді на адресу електронної пошти, який наданий

Заявником.
ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЮРИСДИКЦІЯ І МІСЦЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ:
Ця Угода керується законодавством Штату Флорида, США, не надаючи значення характеру закону.
Відповідно до Глави IV Конституції США, Федеральний і Окружний Суди мають ексклюзивну юрисдикцію з
вирішення спорів , які пов’язані
з цією Угодою .
Таким чином, сторони виражають згоду з
наступним:
(а) федеральні і окружні Суди центральної частини Штату Флорида мають персональну юрисдикцію, і
(б) місцем вирішення спорів повинне бути місто Орландо, Округ Орендж, Штат Флорида (Orlando, Orange
County Florida). Цей параграф не обмежує право Компанії надавати до суду на Заявника за місцем його
проживання.
СУДОВЕ СЛУХАННЯ І ОПЛАТА ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ: У випадку надання до суду з невиконання
цієї Угоди, сторона яка програла зобов’язувала сплачувати юридичні послуги і судові витрати сторони які
виграла.

