ATENȚIE! Înainte de a începe să utilizați serviciile companiei WBCS GROUP, LLC, vă rugăm să vă familiarizați, în totalitate, cu condițiile Acordului de
prestare a serviciilor companiei pentru participarea la programul de loterie Diversity Immigration Visa. Participarea la programul de loterie Diversity
Immigration Visa cu utilizarea serviciilor WBCS GROUP, LLC este posibilă doar în baza condițiilor Acordului. Dacă nu acceptați integral condițiile
Acordului, vă rugăm să nu utilizați serviciile WBCS GROUP, LLC. Textul Acordului prezentat mai jos, este oferta oﬁcială publică a companiei GROUP
WBCS, LLC, adresată persoanelor ﬁzice care au atins vârsta de optsprezece ani, de a încheia Acordul de prestare a serviciilor companiei pentru
participarea la programul de loterie Diversity Immigration Visa, cu respectarea anumitor condiții ale Acordului. Acordul se consideră încheiat și are
putere juridică de contract de adeziune din data întreprinderii de către beneﬁciar a acțiunilor prevăzute de capitolul MODALITATEA DE ÎNCHEIERE A
ACORDULUI, însemnând acceptarea deplină și necondiționată a tuturor condițiilor Acordului, fără careva excepții și / sau limitări.
ACORD PRIVIND SERVICIILE COMPANIEI ÎN CADRUL PARTICIPARII LA PROGRAMUL DE LOTERIE Diversity Immigration Visa
DISPOZIȚII GENERALE Prezentul document, Acordul de prestare de catre Companie a serviciilor pentru participarea la programul de loterie
Diversity Immigration Visa, (denumit în continuare - Acord), stabileşte condițiile de utilizare a serviciilor companiei WBCS GROUP, LLC, precum și
condițiile companiei WBCS GROUP, LLC cu privire la prestarea Serviciilor în conformitate cu Programul Solicitantului și Participantului Loteriei, este
oferta publică oﬁcială, în scris a companiei WBCS GROUP, LLC, denumită în continuare Companie, adresată persoanelor ﬁzice care au atins vârsta de
optsprezece ani, cu oferirea posibilității utilizării serviciilor Companiei în conformitate cu condițiile Acordului. Când se face referire comună, în
conținutul Acordului, Compania, Solicitantul și Participantul Loteriei sunt numite Părți, iar ﬁecare individual - Parte. Fiecare Parte garantează celeilalte
Părți, că are dreptul și capacitatea necesara de a acționa, precum și toate drepturile și competențele necesare și suﬁciente pentru încheierea și
executarea Acordului, în conformitate cu condițiile sale. Versiunea actuală a Acordului este întotdeauna plasată pe site-ul web al Companiei și în mod
obligatoriu, este propusă Solicitantului și Participantului Loteriei pentru familiarizare până în momentul acceptării condițiilor Acordului. Acesta este un
contract de prestare de servicii, Vă rugăm, citiți cu atenţie acest Acord, înainte de a-l accepta. Prezentul contract nu are forță juridică și nu presupune
nici o recompensă dacă cererea dumneavoastră nu va ﬁ selectată de către Centrul Consular al statului Kentucky )„Kentucky Consular Center”) pentru
participarea ulterioară în Programul de Loterie.
TERMENI ȘI DEFINIȚII, UTILIZATE ÎN ACORD În scopul prezentului Acord, termeni ce urmează sunt utilizați cu sensul următor: „Programul de
Loterie” este un program oﬁcial sub denumirea de Diversity Immigration Visa organizat de Centrul Consular al statului Kentucky al Departamentului
de Stat al SUA. Consular al statului Kentucky al Departamentului de Stat al SUA. ”Solicitantul” este o persoană ﬁzică care a împlinit vârsta de
optsprezece ani, a acceptat Acordul în conformitate cu condițiile sale și utilizează serviciile și site-ul Web al companiei WBCS GROUP, LLC pentru a
trimite informații Departamentului de Stat al SUA, Centrului Consular al statului Kentucky pentru a participa la Programul de Loterie. „Participant la
Loterie” este orice persoană, informația despre care a fost depusă de Solicitant către compania WBCS GROUP, LLC pentru participarea la Programul
de Loterie. „Formulare” toate documentele necesare solicitate de către Departamentul de Stat al SUA, Centrul Consular al statului Kentucky pentru
completarea în numele Solicitantului și Participanților la Loterie pentru participarea la Programul de Loterie. „Perioada Programului” este o perioadă
de timp care începe la data semnării prezentului Acord cu semnătură electronică și depunerea informației pentru participarea la Programul de Loterie
și care continuă până când Solicitantul sau Participantul la Loterie depune la timp o cerere de încetare a depunerii informației pentru participarea la
Programul de Loterie sau până la notiﬁcarea Solicitantului de către Companie, despre alegerea formularului Solicitantului drept câștigător în
Programul de Loterie. „Serviciile Programului” sunt serviciile acordate de către compania WBCS GROUP, LLC Solicitantului și Participanților la Loterie
în Perioada Programului. „Acordul” este un contract între Solicitant și compania WBCS GROUP, LLC pentru acordarea Serviciilor Programului în
Perioada Programului. „Intrarea în Program” este depunerea documentelor solicitate de către Departamentul de Stat al SUA, Centrul Consular al
statului Kentucky în numele Solicitantului și Participantului la Loterie pentru participarea la Programul de Loterie. „Companie” este compania WBCS
GROUP, LLC, care este partea care prestează Solicitantului și Participantului la Loterie Serviciile din cadrul Programului. Compania este o parte terță
independentă și nu este aﬁliată la Departamentul de Stat al SUA.
SERVICIILE PROGRAMULUI: Compania prestează Solicitantului următoarele servicii: remite formulare oﬁciale de stat ale SUA, necesare pentru
participarea la Programul de Loterie, traduse în limbile străine necesare; oferă informația necesară privind participarea la Programul de Loterie în
limba maternă a Solicitantului; procesarea informației primite de la Solicitant și traducerea informației primite în limba engleză; introducerea
informației despre Solicitantul și Participantul la Loterie în formularele corespunzătoare de stat și transmiterea securizată a informației respective
către instituțiile guvernamentale competente din Statele Unite; prelucrarea și formatarea fotograﬁilor Solicitantului; stocarea sigură a informației
privind Solicitantul și Participantul la Loterie pentru depunerea ulterioară a unei cereri de participare; veriﬁcarea statutului cererii depuse la Centrul
Consular al statului Kentucky; notiﬁcarea Solicitantului și a Participantului la Loterie în caz de câștig. Serviciile sunt considerate a ﬁ oferite
solicitantului de către compania WBCS GROUP, LLC, în totalitate, atunci când Solicitantul a câștigat la Loterie. Faptul că Solicitantul a câștigat la
Loterie este conﬁrmat prin informația publicată de către Departamentul de Stat al SUA, Centrul Consular al statului Kentucky pe site-ul oﬁcial al
Programului de Loterie www.dvlottery.state.gov. Compania nu oferă consultanță juridică cu privire la Legislația de imigrare în Statele Unite ale
Americii, nu alege anumite formulare pentru depunerea solicitării și nu oferă consultanță Solicitantului cu privire la completarea corectă a
documentelor de imigrare.
PLATA PENTRU SERVICII: Solicitantul este de acord să plătească pentru serviciile companiei suma de 1.399 dolari (una mie trei sute nouăzeci și
nouă de dolari SUA) pentru sine și 1.399 dolari (una mie trei sute nouăzeci și nouă de dolari) pentru ﬁecare Participant adult la Loterie. Plata integrală
este efectuată în termen de 30 (treizeci) de zile de la data notiﬁcării Solicitantului de către Companie despre câștigarea în Programul de Loterie. Plata
pentru servicii este considerată obținută la primirea sumei și nu poate ﬁ returnată, cu excepția situațiilor menționate în acest document. Prețul
speciﬁcat pentru servicii nu include plata cheltuielilor terților independenți /părții terțe.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI: Serviciile Programului vor înceta automat la expirarea Perioadei Programului sau contractul poate ﬁ reziliat în baza
unei solicitări depuse în timp util de către Solicitant sau Participantul la Loterie cu privire la încetarea prestării Serviciilor Programului. Solicitarea
privind încetarea prestării Serviciilor Programului trebuie depusă nu mai târziu de 1 septembrie. Solicitarea care nu a fost depusă în termen, va ﬁ
considerată valabilă pentru anul următor.
DECLARAȚIE DE LIMITARE A RĂSPUNDERII:Solicitantul înțelege că poate depune documentele la Departamentul de Stat al SUA, Centrul Consular
al statului Kentucky, de sine stătător, pe site-ul oﬁcial: www.dvlottery.state.gov sau cu ajutorul companiilor care prestează servicii similare ca și
compania WBCS GROUP, LLC. Solicitantul înțelege și este de acord că, recurgând la serviciile Companiei pentru depunerea cererii prin Internet,
Solicitantul are obligațiuni conform prezentului contract, în cazul alegerii cererii sale de către Departamentul de Stat al SUA și Centrul Consular al
statului Kentucky pentru a participa în continuare la Programul de Loterie. Solicitantul înțelege și este de acord că, valoarea serviciilor prestate este
în conformitate cu normele stabilite și acoperă cheltuielile pentru serviciile de valoare acordate Solicitantului. Compania nu garantează rezultate
pozitive și nu veriﬁcă formularul depus de Solicitant după ce informația a fost prezentată pentru participarea la Programul de Loterie. Utilizarea
serviciilor Companiei nu crește șansele de a câștiga în Programul de Loterie. Compania nu este aﬁliată la Departamentul de Stat al SUA. Prin
semnarea prezentului Acord, Solicitantul acordă Companiei dreptul de a-i reprezenta interesele și de a depune și a primi informații la Departamentul
de Stat al SUA, Centrul Consular al statului Kentucky. Solicitantul conﬁrmă că nu va prezenta alte cereri pe numele său sau pe numele Participantului
la Loterie direct la Departamentul de Stat al SUA, Centrul Consular al statului Kentucky sau prin intermediul altor companii pe parcursul Perioadei
Programului. Depunerea de cereri repetate poate duce la refuzul automat al formularului Solicitantului pentru participarea la Programul de Loterie.
Prin semnarea acestui Acord, Solicitantul oferă dreptul Companiei să prelucreze datele cu caracter personal și datele cu caracter personal ale
membrilor familiei indicate în formularul Solicitantului care se referă la următoarele categorii: nume, prenume; sex; data nașterii; fotograﬁe, tipul
documentului de identitate; informația din actul de identitate; cetățenia, precum și alte date cu caracter personal necesare pentru punerea în
aplicare a prezentului Acord.

SCUTIREA DE RĂSPUNDERE: Solicitantul înțelege și este de acord cu faptul că Compania nu este responsabilă în cazul prezentării informației
inexacte sau incorecte pentru a participa la Programul de Loterie. De asemenea, Solicitantul nu va trage la răspundere Compania, în cazul respingerii
documentelor de către Departamentul de Stat al SUA pentru participarea la Programul de Loterie, din cauza erorilor care nu au legătură cu Compania.
Solicitantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea informației actualizate pentru participarea la Programul de Loterie pe întreaga Perioadă a
Programului.
AUTONOMIA PREVEDERILOR CONTRACTULUI: În cazul în care o prevedere a acestui contract este recunoscută ca nevalabilă din punct de vedere
juridic, această prevedere va ﬁ exclusă din prezentul contract și nu va afecta valabilitatea juridică a întregului Acord. Celelalte prevederi vor ﬁ
considerate legale în totalitate conform legii Statului Florida.
DEZVĂLUIREA PUBLICĂ Acest acord este versiunea completă și ﬁnală a Acordului dintre părți. Ambele părți sunt conștiente că nu există obligații
ﬁnanciare sau de altă natură, cu excepția celor descrise în prezentul acord. Toate contractele și acordurile anterioare, ﬁe ele verbale sau scrise, nu
sunt valabile și sunt înlocuite de prezentul contract.
MODALITATEA DE ÎNCHEIERE A ACORDULUI: Prezentul Acord este încheiat între Companie și Solicitant sub forma unui contract de adeziune.
Acceptarea condițiilor Acordului, însemnă întreprinderea de către Solicitant a următoarelor acțiuni: (i) familiarizarea cu condițiile prezentului Acord și
îndeplinirea de acțiuni concludente, care atestă acceptarea condițiilor Acordului; (ii). Înregistrarea Solicitantului pe site-ul Companiei și completarea
formularului de înregistrare cu introducerea informației personale de identiﬁcare (numele, prenumele, data nașterii, cetățenia, domiciliul).
Înregistrarea Solicitantului pe site-ul Companiei reprezinta acțiunea concludentă care conﬁrmă acceptarea de către Solicitant a condițiilor Acordului,
deoarece procesul de înregistrare pe site-ul Companiei este imposibil din punct de vedere tehnic fără acceptarea prealabilă a condițiilor Acordului.
Acceptarea condițiilor prezentului Acord înseamnă acceptarea completă și necondiționată de către Solicitant a tuturor condițiilor prezentului Acord,
fără careva excepții și / sau limitări, are o valoare probatorie și este echivalentă cu încheierea unui acord bilateral, în scris, cu privire la utilizarea
serviciilor companiei WBCS Group, LLC. Termenul de acceptare a condițiilor Acordului este nelimitat.
NOTIFICĂRI: Părțile se obligă să notiﬁce, să accepte, să solicite și să modiﬁce, dacă este necesar, în scris, prin mijloace electronice de comunicare.
Toate solicitările și notiﬁcările scrise adresate Companiei, trebuie expediate în format electronic pe adresa: info@usagreencard.com sau pe adresa
poștală: 16192 Coastal Hwy, Lewes, DE 19958. Toate notiﬁcările din partea Companiei vor ﬁ trimise Solicitantului, în format electronic pe adresa de email, furnizată de Solicitant.
LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, JURISDICȚIA ȘI LOCUL EXAMINĂRII LITIGIILOR: Acest Acord se va ghida și va implica legile Statului Florida, SUA fără
a acorda importanță naturii legii. În conformitate cu capitolul IV al Constituției SUA, Instanțele Federale și de Circumscripție au competența exclusivă
de a soluționa litigiile legate de prezentul Acord. Astfel, părțile convin asupra celor ce urmează: (a) instanțele federale și de circumscripție ale părții
centrale a Statului Florida, au jurisdicție separată, și (b) locul examinării litigiilor este orașul Orlando, Circumscripția Orange, Florida (Orlando, Orange
County Florida). Prezentul paragraf nu limitează dreptul Companiei de a acționa în judecată Solicitantul în instanța competentă de la locul său de
reședință.
ȘEDINȚA DE JUDECATĂ ȘI ACHTAREA SERVICIILOR JURIDICE: În cazul în care pentru neîndeplinirea condițiilor din prezentul Acord o parte se
adresează în instanța de judecată, partea care a pierdut procesul se obligă să achite serviciile juridice și cheltuielile de judecată părții câștigătoare.
LIMBA: Pentru comoditatea Dvs., este oferită traducerea acestui Acord din limba engleză în limba maternă a solicitantului. Aveți dreptul să solicitați
traducerea acestui document într-o companie independentă, pe propria cheltuială, înainte de a semna contractul și a beneﬁcia de Servicii în cadrul
Programului. Semnând mai jos, Dvs. renunțați la dreptul de a contesta veridicitatea acestei traduceri. În cazul unui litigiu, exemplarul contractului în
limba engleză va ﬁ considerat principal. Eu conﬁrm, că semnând mai jos, și furnizând informația companiei WBCS GROUP LLC pentru a participa la
Programul de Loterie, din numele meu și din numele Participanților la Loterie, am aprobarea și permisiunea de a oferi informația dată companiei
WBCS GROUP LLC pentru prestarea Serviciilor Programului în timpul Perioadei Programului. Sunt de acord să îmi asum responsabilitatea personală și
obligațiile conform acestui contract.

