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Затверджено Наказом Генерального директора 

 № 30-НП від «18» червня 2014 року 

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВАУЧЕРА 

1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ 

Оскільки ТОВ «Сингента» (надалі – Організатор) має на меті підвищення обсягів продажу 

насіння та засобів захисту рослин і оптимізацію обороту грошових коштів; 

Оскільки споживачі насіння та засобів захисту рослин зацікавлені у використанні якісної 

продукції та її придбанні за найбільш вигідними цінами; 

Оскільки дистриб’ютори зацікавлені у збільшенні обсягів реалізації насіння та засобів захисту 

рослин; 

Оскільки Організатор, Дистриб’ютори та споживачі зацікавлені у стимулюванні взаємовигідної 

співпраці та розвитку довгострокових партнерських відносин, то 

Організатор впроваджує Програму лояльності із застосуванням ваучера та інші подібні акційні 

заходи (надалі – Програма лояльності).  

2. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ 

2.1. Дистриб’ютор – дистриб’ютор, який долучився до Програми лояльності шляхом 

підписання договору про приєднання Дистриб’ютора до Програми лояльності, закуповує 

Товар у Організатора і здійснює оптовий та/або роздрібний перепродаж такого Товару. 

2.2. Учасник – агропромислове підприємство, яке долучилося до Програми лояльності 

шляхом підписання договору про приєднання Учасника до Програми лояльності або 

іншим чином та здійснює закупівлю Товару у Дистриб’ютора(ів). 

2.3. Товар – насіння та засоби захисту рослин Організатора, придбані Учасником у 

Дистриб’ютора з початку поточного календарного року, в якому розраховується знижка, 

до дати подання заяви про нарахування Знижки та видачу Ваучера. 

2.4. Договір поставки – договір, укладений між Дистриб’ютором та Учасником на 

придбання та поставку Товару. 

2.5. Договір про приєднання Учасника – договір між Організатором та Учасником, 

відповідно до якого агропромислове підприємство набуває статусу Учасника та яким 

встановлюються умови отримання Учасником Знижки. 

2.6. Договір про приєднання Дистриб’ютора – договір між Організатором та 

Дистриб’ютором, відповідно до якого дистриб’ютор набуває статусу Дистриб’ютора та 

зобов’язується надати знижку Учаснику на умовах, передбачених цією Програмою 

лояльності. 

2.7. Знижка – сума коштів, яка підлягає поверненню, або сума, на яку зменшується 

заборгованість, внаслідок зміни орієнтовної ціни Товару, визначеної у Договорах 

поставки між Дистриб’юторами та Учасниками, а також у Договорах між Організатором 

та Дистриб’юторами. Знижка є зміною суми компенсації вартості Товару у розумінні п. 

140.2 ст. 140 та п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України. 

2.8. Ваучер – оформлений та виданий Організатором документ, який засвідчує право 

Учасника на отримання Знижки. 

2.9. Програма маркетингової акції – програма, спрямована на стимулювання збуту Товарів 

Організатора. 
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2.10. Сторони – Дистриб’ютор, Учасник, Організатор разом та окремо по відношенню один 

до одного. 

3.  ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА НАДАННЯ ЗНИЖКИ 

3.1. Нарахування Знижки Учаснику здійснюється виключно за умови виконання Учасником 

положень цієї Програми лояльності та відповідної Програми маркетингової акції, а 

також умов Договору про приєднання Учасника (за його наявності). 

3.2. Право Учасника на отримання Знижки підтверджується Ваучером. 

3.3. Для отримання Знижки Учасник повинен пред’явити Ваучер Дистриб’ютору, вказаному 

у Ваучері, не пізніше ніж в строк, зазначений у Ваучері.  

3.4. Дистриб’ютор надає Знижку Учаснику протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту 

отримання Ваучера. 

3.5. В свою чергу Дистриб’ютор після надання Знижки Учаснику  має право звернутися до 

Організатора із запитом про нарахування Знижки Дистриб’ютору у розмірі Знижки, 

наданої Учаснику. 

3.6. Для отримання Знижки Дистриб’ютор повинен надати Організатору документи, які 

підтверджують надання Знижки Учаснику та оригінал Ваучера, на підставі якого 

Дистриб’ютор надав Знижку Учаснику. Організатор нараховує та надає Знижку 

Дистриб’ютору протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання вказаних у 

цьому пункті документів. 

3.7. Надання Знижки Дистриб’ютором Учаснику здійснюється за їхньою домовленістю, в 

тому числі (але не обмежуючись) шляхом зменшення заборгованості Учасника в 

результаті перегляду ціни Товару в сумі, яка дорівнює сумі Знижки, надання дисконту на 

Товар тощо. 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБІГУ ВАУЧЕРА 

4.1. Ваучер оформлюється на бланку, розробленому Організатором, підписується 

уповноваженою особою Організатора та засвідчується печаткою Організатора. Ваучер 

повинен містити серед іншого такі реквізити: унікальний номер та дату видачі Ваучера 

Учаснику; повне найменування Учасника, якому видано Ваучер; повне найменування та 

контактні дані Дистриб’ютора, якому може бути пред’явлено Ваучер; суму та валюту, в 

якій надається Знижка (з урахуванням ПДВ, якщо продаж Товару є об’єктом 

оподаткування ПДВ), та строк дії Ваучера. 

4.2. Ваучер не є цінним папером, опціоном та/або  платіжним інструментом. 

4.3. Ваучер є іменним і не може бути відчужений або переданий іншій особі. 

4.4. Ваучер може бути використаний одноразово Учасником і Дистриб’ютором у порядку, 

встановленому в Програмі лояльності. 

4.5. Передача Ваучера між Сторонами відбувається шляхом підписання Акта приймання-

передачі Ваучера. Форма Акта приймання-передачі Ваучера між Учасником та 

Дистриб’ютором додається (Додаток 2 до цієї Програми лояльності). 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Права та обов’язки Організатора: 

5.1.1. Організатор має право: 

 поширювати інформацію про умови Програми лояльності; 
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 використовувати найменування Дистриб’юторів та Учасників в різноманітних 

заходах, виставках, ярмарках, конференціях з метою популяризації Програми 

лояльності; 

 отримувати від Дистриб’ютора та/або Учасника інформацію про найменування, ціну 

та кількість придбаного Товару; 

 визначати та змінювати будь-які параметри розрахунку Знижки; 

 відмовити Учаснику у нарахуванні Знижки чи оформленні Ваучера у разі порушення 

Учасником процедур та/або строків, що передбачені цією Програмою лояльності 

та/або Договором про приєднання Учасника (за його наявності); 

 відмовити Дистриб’ютору у нарахуванні та наданні Знижки у разі порушення 

Дистриб’ютором процедур та/або строків, передбачених цією Програмою лояльності 

та/або Договором про приєднання Дистриб’ютора. 

5.1.2. Організатор зобов’язується: 

 видати Учаснику Ваучер у разі виконання останнім усіх умов Програми лояльності та 

Договору про приєднання Учасника (за його наявності);  

 надати Знижку Дистриб’ютору у розмірі Знижки, яка була надана Учаснику 

Дистриб’ютором, у разі виконання останнім усіх умов, передбачених цією Програмою 

лояльності та Договором про приєднання Дистриб’ютора. 

5.2. Права та обов’язки Учасника: 

5.2.1. Учасник має право: 

 отримати Ваучер за умови виконання всіх положень Програми лояльності та 

Договору про приєднання Учасника (за його наявності); 

 отримати Знижку від Дистриб’ютора в строки, визначені у Ваучері. 

5.2.2. Учасник зобов’язується: 

 дотримуватися вимог цієї Програми лояльності та Договору про приєднання Учасника 

(за його наявності). 

5.3. Права та обов’язки Дистриб’ютора: 

5.3.1. Дистриб’ютор має право: 

 отримати Знижку від Організатора в сумі Знижки, наданої Дистриб’ютором Учаснику, 

в строки та на умовах, визначених Договором про приєднання Дистриб’ютора; 

 перевірити справжність та належність оформлення отриманого від Учасника Ваучера. 

У випадку якщо у Дистриб’ютора виникнуть сумніви щодо справжності отриманого 

від Учасника Ваучера чи належного його оформлення, Дистриб’ютор має право 

звернутися до Організатора для перевірки інформації стосовно такого Ваучера. При 

цьому строк надання Знижки Учаснику продовжується на строк, необхідний 

Дистриб’ютору для перевірки або уточнення інформації стосовно справжності чи 

належного оформлення Ваучера. 

5.3.2. Дистриб’ютор зобов’язується: 

 надавати Учаснику листи та довідки, які підтверджують найменування, кількість та 

загальну вартість придбаного Товару; 

 прийняти належним чином оформлений Ваучер від Учасника; 

 надати Знижку Учаснику на підставі пред’явленого Учасником Ваучера. 
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6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. З метою популяризації Програми лояльності Організатор самостійно або за допомогою 

інших осіб організовує та проводить різноманітні заходи та акції, зокрема рекламує 

Програму лояльності в пресі, на телебаченні та радіо. Організатор самостійно визначає 

зміст, обсяг та інші умови проведення таких рекламних заходів. При цьому Учасник 

та/або Дистриб’ютор не мають права самостійно рекламувати Програму лояльності та 

розповсюджувати будь-які матеріали рекламного характеру без попереднього 

узгодження таких дій з Організатором. 

6.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цієї Програми 

лояльності, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цією Програмою 

лояльності, остаточне рішення приймається Організатором, якщо інше не встановлено у 

відповідних Договорах про приєднання Учасника або Дистриб’ютора (за їх наявності). 

6.3. Організатор має право у будь-який час припинити Програму лояльності. Це не звільняє 

його від обов’язку видати Учасникам Ваучери, надати Знижки Дистриб’юторам у розмірі 

Знижки, наданої Дистриб’юторами Учасникам у межах підписаних Договорів про 

приєднання. 

6.4. Програма лояльності поширюється на всю територію України. 

6.5. Організатор залишає за собою право доповнити чи змінити умови Програми лояльності 

на свій розсуд. Інформацію про такі зміни Організатор розміщує на веб-сайті 

www.syngenta.ua та не зобов’язаний повідомляти про такі зміни Учасників та 

Дистриб’юторів особисто. 

 

 

Від Організатора:                                                                                         Від Дистриб’ютора: 

 

 

___________________                                                                                    ______________________ 

Гебхард Рогенхофер 

Генеральний директор 

              М.П. 
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Додаток 1 

до Програми лояльності 

 

ВАУЧЕР № ___ 

 

Дата видачі Ваучера: «__» _____________ 20__ року 

Ким виданий: ТОВ «Сингента» 

Кому виданий (найменування Учасника): ________________________ 

Найменування Дистриб’ютора, якому може бути пред’явлений Ваучер: 

__________________________________________________________________________________ 

Контактні дані Дистриб’ютора: 

Сума Знижки: ______________________ (______________) гривень 

Строк проведення розрахунків (надання Знижки): протягом ___ робочих днів з моменту 

пред’явлення Ваучера Дистриб’ютору. 

Термін дії Ваучера: до «___» __________________ 20__ року 

 

____________________________ 

  (ПІБ та підпис особи, яка видала Ваучер) 

 

                             М.П. 

 

[друкується на зворотній стороні Ваучера] 

 Ваучер не є цінним папером, опціоном та/або платіжним інструментом. 

 Ваучер є іменним і не може бути відчужений або переданий іншій особі. 

 Ваучер може бути використаний одноразово. 

Додаток 2 
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до Програми лояльності  

 

 

Акт приймання-передачі Ваучера 

 

м. Київ        «__» _________ 20__ року 

 

 

 

[Вкажіть повну назву компанії] (надалі – Дистриб’ютор) в особі [вкажіть посаду уповноваженої 

особи], пана/пані [вкажіть ПІБ], який/яка діє на підставі [оберіть: Статуту або Довіреності № 

____від _______], з однієї сторони, 

та 

 

[Вкажіть повну назву компанії] (надалі – Учасник) в особі [вкажіть посаду уповноваженої 

особи], пана/пані [вкажіть ПІБ], який/яка діє на підставі [оберіть: Статуту або Довіреності № 

____від _______], з іншої сторони,  

 

підписали цей акт про наступне: 

 

Учасник передав, а Дистриб’ютор прийняв оригінал Ваучера на отримання Знижки, виданого 

Учаснику ТОВ «Сингента» «__» __________ 20__ року № _______________. 

 

 

 

 

Від імені Дистриб’ютора  

 

 

____________________ 

[ПІБ/Посада] 

 

Від імені Учасника 

 

 

____________________ 

[ПІБ/Посада] 

 

 


