
УВАГА! Перед початком користування сервісу та послугами компанії WBCS
GROUP, LLC, будь ласка, ознайомтесь у повному обсязі з умовами Угоди про
послуги компанії щодо участі в лотерейній програмі Diversity Immigration Visa.
Участь у лотерейній програмі Diversity Immigration Visa з використанням сервісу
та послуг компанії WBCS GROUP, LLC можлива лише на умовах Угоди.
Якщо ви не приймаєте у повному обсязі умови Угоди, будь ласка, не

використовуйте сервіс та послуги WBCS GROUP, LLC. Викладений нижче текст

Угоди є офіційною публічною офертою компанії WBCS GROUP, LLC,

адресованою фізичним особам, які досягли вісімнадцятирічного віку та мають

змогу укласти Угоду про послуги компанії щодо участі в лотерейній програмі

Diversity Immigration Visa на визначених Угодою умовах. Угода вважається

укладеною та набуває чинності договору приєднання з моменту вчинення вами

дій, передбачених розділом ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕННЯ УГОДИ, що означає

повне та беззастережне прийняття вами всіх умов Угоди без будь-яких

вилучень та/або обмежень.

WBCS GROUP, LLC Угода про послуги компанії за участю в лотерейній
ПРОГРАМИ УМОВИ УГОДИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Дана Угода про послуги компанії щодо участі в

лотерейній програмі Diversity Immigration Visa (далі — Угода), визначає умови

використання сервісу компанії WBCS GROUP, LLC, а також умови надання

компанією WBCS GROUP, LLC Послуг за Програмою Заявнику офіційної

письмової публічної оферти компанії WBCS GROUP, LLC далі іменованого як

Компанія, адресованої фізичним особам, які досягли вісімнадцятирічного віку,

про надання можливості використання сервісу та послуг Компанії на умовах

Угоди.

За положеннями Угоди Компанія, Заявник та Учасник Програми називаються

Сторонами, а кожний окремо — Сторона. Кожна Сторона гарантує іншій

Стороні, що має необхідне право - та дієздатність, а також всі права та

повноваження, необхідні та достатні для укладення та виконання Угоди

відповідно до її умов. Чинна редакція Угоди завжди розміщена на Сайті

Компанії та в обов'язковому порядку надається для ознайомлення Заявника та

Учасника Програми до моменту здійснення акцепту умов Угоди.

Це контракт для надання послуг, будь ласка, прочитайте цю Угоду уважно,

перш ніж вчиняти необхідні дії для її акцепту. Якщо Ви не погоджуєтесь з

умовами цієї Угоди, не вчиняйте дії для її прийняття.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ В УГОДІ:



За метою Угоди наведені нижче 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, що
здійснила акцепт Угоди відповідно до її умов і використовує послуги та сайт
компанії WBCS GROUP, LLC для подання інформації до Державного
Департаменту США, Консульського Центру штату Кентуккі для участі в
Програмі.
«Учасник Програми» - будь-яка людина, чия інформація була подана

Заявником до компанії WBCS GROUP, LLC для участі у Програмі.

“Бланки” -  всі необхідні документи, які потрібні Державному Департаменту
США, Консульському Центру штату Кентуккі для заповнення від імені Заявника
та Учасників для участі у Програмі.
"Програмний період" - період часу, зазначений в офіційній інструкції до

програми для кожного року, в якому Програма відкрита для реєстрації та

Заявник/Учасник можуть реєструватися для участі. Разова участь у Програмі

дорівнює одному Програмному періоду.

«Послуги за програмою» - послуги, що надаються компанією WBCS GROUP,
LLC Заявнику та Учасникам під час Програмного Періоду.
"Угода" - це контракт між Заявником та компанією WBCS GROUP, LLC  щодо
надання Послуг по Програмі під час Програмного Періоду.
"Вступ до Програми" - подання документів, що вимагаються Державним

Департаментом США, Консульського Центру штату Кентуккі від імені Заявника

та Учасника Лотереї для участі у Програмі.

«Компанія» — це компанія WBCS GROUP, LLC, зареєстрована в США, штат

Делавер за адресою: 16192 Coastal Hwy, Lewes, DE 19958, яка є стороною, що

надає Послуги за Програмою Заявника та Учасника Лотереї. Компанія є

незалежною третьою стороною та не афілійована з Державним

Департаментом США.

"Сайт Компанії" - інтернет сайт www.usagreencard.com.ua

ПОСЛУГИ ПРОГРАМИ:

Компанія надає Заявнику наведені нижче послуги:

Перевірка співробітниками даних Заявника та Учасника, необхідні для участі у

Програмі; Обробка фотографій Заявника та Учасника; Обробка інформації та

даних, отриманих від Заявника; Переклад інформації та даних, отриманих від

Заявника, англійською мовою; Внесення даних Заявника та Учасника до



відповідних державних форм для участі у Програмі; Захищена передача

інформації та даних до задіяних державних установ у США; Гарантована

реєстрація Заявника та Учасника у Програмі; Надання підтвердження

реєстрації Заявника та Учасника для участі у Програмі.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ КОМПАНІЇ:

Послуги компанії, передбачені в розділі ПОСЛУГИ ПРОГРАМИ, є платними.

Послуги компанії, передбачені в розділі ПОСЛУГИ ПРОГРАМІ комплексні.

Оплата Заявником послуг компанії означає, що Компанія надасть Заявнику та

Учасникам весь перелік послуг, передбачених у розділі ПОСЛУГИ  ПРОГРАМИ

та на всі заявлені Програмні періоди. Вартість послуг залежить від кількості

Учасників Програми та кількості Програмних періодів, в яких має намір брати

участь Заявник. Таким чином, вартість послуг компанії складають:

Для одного Заявника (без чоловіка чи дружини), включаючи неповнолітніх
дітей: Разова участь у Програмі (один Програмний період) – 39 доларів США
Три участі у Програмі (три Програмні періоди поспіль) - 69 Доларів США

П'ять участей у Програмі (п'ять Програмних періодів поспіль) - 99 Доларів

США

Для однієї сім'ї, яка включає чоловіка, дружину та неповнолітніх дітей:
Разова участь у Програмі (один Програмний період) – 69 Доларів США Три
участі у Програмі (три Програмні періоди поспіль) - 99 Доларів США
П'ять участей у Програмі (п'ять Програмних періодів поспіль) - 149 Доларів
США

ПРЕМІУМ пакет
Для одного Заявника (без чоловіка чи дружини), включаючи неповнолітніх
дітей: Разова участь у Програмі (один Програмний період) – 129 Доларів США
Три участі у Програмі (три Програмні періоди поспіль) - 169 Доларів США
П'ять участей у Програмі (п'ять Програмних періодів поспіль) - 249 Доларів
США
Для однієї сім'ї, яка включає чоловіка, дружину та неповнолітніх дітей:
Разова участь у Програмі (один Програмний період) – 199 Доларів США
Три участі у Програмі (три Програмні періоди поспіль) - 249 Доларів США
П'ять участей у Програмі (п'ять Програмних періодів поспіль) – 349 Доларів

США



Підготовка анкети для участі
Регулярні консультації
Оплачуємо консульський збір та страховку для учасника, що переміг.
Оплачене ведення імміграційного процесу $2900 для учасника, що переміг.
Оплачуємо імміграційний збір $330 і медичну комісію $200 для учасника, що
переміг.
Заявник самостійно обирає кількість Учасників Програми, кількість
Програмних періодів у яких має намір брати участь Заявник та відповідну цим
критеріям вартість послуг.
Оплата за послуги компанії здійснюється Заявником у порядку передоплати.
Оплата здійснюється за безготівковим розрахунком, з використанням
банківської картки Заявника та сервісу онлайн оплати сайту компанії.
Якщо клієнт вибирає безкоштовну реєстрацію:

Заявник погоджується сплатити послуги компанії у розмірі 2,900 Доларів США

за себе та 2,900 Доларів США за кожного повнолітнього Учасника Лотереї, та

1,399 Доларів США за дитину віком 16 років. Повна оплата повинна бути

здійснена протягом 30 (тридцяти днів) з моменту виграшу у Лотерейній

Програмі. Оплата за послуги вважається здійсненою при отриманні

розрахунку та поверненню не підлягає, окрім як у ситуаціях зазначених у

цьому документі. Вказана ціна за послуги не включає 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 усі зобов'язання у строк та в повному обсязі, але з вини

Компанії не був зареєстрований у Програмі. Приймаючи умови Угоди, Заявник

погоджується з цим правилом.

НАДАННЯ ДАНИХ: Приймаючи умови цієї Угоди, Заявник, на сайті компанії
компанії заповнює анкету, де вносить інформацію та дані необхідні для участі у
Програмі та надання Компанією послуг, передбачених у розділі ПОСЛУГИ
ПРОГРАМИ. Заявник зобов'язується повідомити про всі зміни в наданих раніше
даних, такі як - сімейний стан, освіта, кількість дітей та ін. Якщо Заявник надав
Компанії дані та інформацію, необхідну для участі у Програмі, за 10 днів до
закінчення Програмного періоду, то Заявник та Учасники будуть зареєстровані у
поточний Програмний період, якщо менше 10 днів, то у наступний найближчий
Програмний період.
ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:



Приймаючи умови цієї Угоди, Заявник дає свою згоду Компанії на обробку своїх
персональних даних та персональних даних членів сім'ї, зазначених в анкеті
Заявника, що належать до таких категорій: прізвище, ім'я; стать; дата
народження; фотографія, дані документа, що засвідчує особу; громадянство, а
також інші персональні дані, необхідні для виконання цієї Угоди.
ФАКТ НАДАННЯ ПОСЛУГ: Надання Компанією підтвердження реєстрації
Заявника та Учасника для участі у Програмі, беззастережно підтверджує факт
надання Заявнику в повному обсязі послуг, передбачених у розділі ПОСЛУГИ
ПРОГРАМИ. Реєстрація Заявника та Учасника у Програмі підтверджується
реєстраційним номером, який міститься в електронному повідомленні,
отриманому від Державного Департаменту США, Бюро консульських справ.
ЗАЯВА ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Заявник розуміє, що він або
вона можуть подати документи до Державного Департаменту США,
Консульського Центру штату Кентуккі самостійно відвідавши офіційний сайт:
www.dvlottery.state.gov або за допомогою компаній, що надають схожі послуги як
компанія WBCS GROUP, LLC. Заявник розуміє та погоджується з тим, що вартість
наданих послуг відповідає нормі та покриває витрати на послуги, що
представляють цінність Заявнику. Компанія не гарантує результатів та не
контролює подану анкету Заявника після того, як інформація була подана для
участі у Програмі.
Використання послуг Компанії не збільшує шансів на виграш у Програмі.
Компанія не є афілійованою особою з Державним Департаментом США.
Приймаючи цю Угоду, Заявник надає Компанії право на представлення своїх
інтересів та на подання та отримання інформації до Державного Департаменту
США, Консульського Центру штату Кентуккі. Заявник погоджується не подавати
інші заявки на своє ім'я або ім'я Учасника Програми безпосередньо до
Державного Департаменту США, Консульського Центру штату Кентуккі або
через інші компанії під час Програмного Періоду. Подання повторних заявок
може автоматично дискваліфікувати анкету Заявника з участі у Програмі.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАЯВНИКА: Приймаючи умови цієї Угоди, Заявник на сайті

Компанії www.usagreencard.com.ua заповнює анкету, в якій вносить дані (ім'я,

прізвище, дата народження, стать, фотографія, дані документа, що посвідчує

особу, громадянство, номер телефону, адресу реєстрації, е-мейл) необхідні для

його ідентифікації. Остаточна ідентифікація Заявника здійснюється Компанією

шляхом зіставлення даних, що вносяться Заявником в анкету та даних щодо

платежу за послуги компанії.

АВТОНОМНІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ: Якщо одне положення даного контракту

буде визнано юридично недійсним, то це положення буде вилучено з цього

http://www.usagreencard.com.ua


контракту і не вплине на юридичну дійсність усієї Угоди. Положення, що

залишилися, будуть вважатися правомірними повною мірою закону Штату

Флорида.

ВІДКРИТЕ РОЗГОЛОШЕННЯ: Ця угода є повною та остаточною версією Угоди

між сторонами. Обидві сторони усвідомлюють, що жодних фінансових чи інших

зобов'язань не існує, крім тих, що описані в цій угоді.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕННЯ УГОДИ: Текст Угоди є офіційною публічною офертою

компанії WBCS GROUP, LLC. Ця Угода є договором приєднання, укладається

між Компанією та Заявником у текстовій формі та має доказову силу.

Акцептом умов Угоди є вчинення Заявником таких дій: зареєструватися на

сайті компанії; після реєстрації, на сторінці сайту www.usagreencard.com.ua

вставити «v» перед текстом «Я приймаю умови цієї Угоди» та натиснути на

піктограму «Далі».

Акцепт умов цієї Угоди також означає повне та беззастережне прийняття

Заявником всіх умов цієї Угоди без будь-яких вилучень та/або обмежень.

Термін акцепту умов Угоди не обмежений.

СПОВІЩЕННЯ: Сторони повинні сповіщати, приймати, вимагати та вносити

поправки, якщо це необхідно, письмово за допомогою електронних засобів

зв'язку. Всі письмові запити та сповіщення адресовані Компанії повинні бути

надіслані в електронному вигляді на адресу: info@wbcsgroup.com або поштою

на адресу 16192 Coastal Hwy, Lewes, DE 19958. Усі сповіщення від Компанії

будуть надіслані Заявнику в електронному вигляді на адресу електронної

пошти, яка надана Заявником.

ДІЮЧИЙ ЗАКОН, ЮРИСДИКЦІЯ І МІСЦЕ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ: Дана

Угода повинна керуватися і мати на увазі закони Штату Флорида, США, не

надаючи значення характеру закону. Відповідно до Глави IV Конституції США

Федеральний та Окружні Суди мають ексклюзивну юрисдикцію з розгляду

спорів, пов'язаних з цією Угодою.

Таким чином, сторони висловлюють згоду з: (а) федеральні та окружні Суди

центральної частини Штату Флорида мають персональну юрисдикцію, і (б)

місцем розгляду спорів має бути місто Орландо, Округ Орендж, Штат Флорида

(Orlando, Orange County Florida). Цей параграф не обмежує право Компанії

подавати до суду на Заявника за місцем його проживання.

СУДОВЕ СЛУХАННЯ І ОПЛАТА ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ: У разі подання до суду з

невиконання умов цієї Угоди, сторона, що програла, зобов'язується

оплачувати юридичні послуги та судові витрати сторони, що виграла.




