
 

 

Офіційні правила акції 

«Кращі транзактори отримують цінні призи від УКРГАЗБАНК та Mastercard» 

(надалі – «Правила» та «Акція» відповідно) 

 

1. Основні положення 

1.1. Організатором Акції є АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – «Організатор», «Банк»). Місцезнаходження: 01030, 

м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22. 

1.2. Виконавцем Акції є ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ» (далі – «Виконавець»). 

Місцезнаходження: 04080 Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 13б. 

1.3.     Партнером Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, код ЄДРПОУ 26600463, 

розташоване за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52, поверх 4А, офіс 404-А. 

1.4. Для проведення Акції Організатор, Партнер та Виконавець мають право залучати третіх осіб. 

 

2. Період та територія проведення Акції 

2.1. Загальний строк проведення Акції з 01 травня 2020 року до 30 червня 2020 року включно (надалі – 

«Строк проведення Акції» або «Період Акції»»)  

2.2. Акція проводиться на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово 

окупованої території. 
 

3. Загальні умови проведення та участі в Акції 

3.1. Брати участь в Акції можуть громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, 

які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника 

податків України, які є держателями платіжних Карт платіжної системи Mastercard ®, емітованих 

Банком (з урахуванням умов п. 5.2.).  

3.2. Переможцями Акції відповідно до п.5.1. цих Правил будуть визнані Учасники, які набрали найбільшу 

кількість балів. 

Підрахунок балі відбувається за формулою P = S * K, де  

S – сума операції з безготівкової оплати товарів/робіт/послуг в торгівельно-сервісній мережі за 

допомогою платіжної картки в валюті Гривня, або еквіваленту за комерційним курсом Банку на день 

відображення операції в балансі Банку; 

K – коефіцієнт, який приймає значення = 1, за умови якщо операція з безготівкової оплати 

товарів/робіт/послуг в торгівельно-сервісній мережі була здійснена на фізичному пристрої, 1.5, за 

умови якщо операція з безготівкової оплати товарів була здійснена в мережі інтернет1. 

Кількість та сума операції у відповідному календарному місяці Періоду Акції не обмежені. 

3.3. Не можуть брати участь в Акції:  

- особи, які не відповідають вимогам п. 3.1 цих Правил; 

- неповнолітні особи; 

- недієздатні особи, частково дієздатні особи і особи, дієздатність яких обмежена; 

- родичі співробітників Банку/Партнера/Виконавця (чоловік, дружина, дитина, брат, сестра, батько, 

мати, дідусь, бабуся); 

4. Подарунковий фонд Акції  

4.1. Фонд подарунків Акції (надалі – «Подарунковий Фонд», «Подарунки Акції») складається з наступних 

Гарантованих Заохочень:  

4.1.1. Подарунковий сертифікат Розетка, номіналом 5000,00 (п’ять тисяч) грн.  – 5 шт.; 

4.1.2. Подарунковий сертифікат Епіцентр, номіналом 5000,00 (п’ять тисяч) грн.  – 5 шт.; 

4.2. Подарунковий Фонд Акції обмежений і складає кількість та вартість, зазначену в цих Правилах. 

Відповідальність Організатора/Партнера/Виконавця обмежується вартістю та кількістю 

Подарункового Фонду Акції, передбаченого Правилами. 

4.3. Організатор та Виконавець залишають за собою право збільшити загальний Подарунковий Фонд 

Акції або включити в Акцію додаткові подарунки, не передбачені цими Правилами, або підвищити 

вартість наявного Подарункового Фонду Акції. У випадку вичерпання Фонду подарунків Акції, за 

рішенням Організатора, Період проведення Акції може бути змінений. Якщо такі зміни будуть мати 

місце, Банк повідомляє про них учасників Акції в порядку, передбаченому в п.8. цих Правил.  

4.4. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Подарунків 

Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатись 

наданими Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких 

Подарунків Акції.  

4.5. Заміна Подарункового Фонду Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не 

допускається. Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають. 

 
1 Шляхом введення реквізитів платіжної картки, або використання токену платіжної картки, асоційованої з платіжними гаманцями 

Masterpass, Google, Apple  



 

 

4.6. Характеристики Подарунку можуть відрізнятися від анотацій, зображень на рекламних матеріалах і 

не відповідати очікуванням Учасників. 

 

5. Детальні умови участі в Акції  

5.1. Для набуття статусу Учасника Акції та можливості здобути право на отримання Подарунка Акції 

Учаснику Акції необхідно: 

5.2. мати поточний рахунок, відкритий в межах тарифних планів «БІЗНЕС КАРТКА», «Єдиний 

Розрахунковий», «Єдиний Соціальний» (далі – «Рахунок»). 

5.3. мати діючу платіжну картку платіжної системи Mastercard, випущену до Рахунку на власне ім’я. 

5.4. протягом Періоду Акції здійснити оплати Картою на будь-яку суму, незалежно від кількості платежів 

(надалі - Транзакція).  

5.5. Не відповідають умовам Акції: 

- операції, які було здійснено до 00:00 год. 1 травня 2020 року та після 23:59 год. 30 червня 2020 

року за київським часом; 

- перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб; 

- перекази з картки на карту, ініційовані сервісами  миттєвих переказів з картки на карту2; 

- операції з оплати дорожніх чеків та (або) лотерейних білетів; 

- операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет; 

- операції з отримання готівки у будь-який спосіб. 

5.6. Дані про кількість і суму Транзакцій кожного Учасника, який виконав умови п.5.1. Правил, заносяться 

Банком до бази даних (далі – «База Акції»), яку Банк використовуватиме для здійснення вибірок та 

підрахунку балів під час визначення переможців.   

5.7. Організатор/Партнер/Виконавець мають право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції 

в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або 

встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил. 

5.8. Організатор/Партнер/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких 

осіб Учасниками Акції. 

 

6. Порядок визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції  

 

6.1. Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати завершення кожного календарного місяця Періоду Акції, 

Банк, визначає Переможців Акції у наступному порядку: 

 

6.1.1. право на отримання Гарантованого Заохочення передбаченого п. 4.1.1. цих Правил отримують 5 

(п’ять) Учасників Акції, які протягом першого календарного місяця Строку проведення Акції (з 01 

травня по 31 травня 2020 року)  наберуть найбільшу кількість балів, відповідно до розрахунку 

здійсненому Банком у порядку, передбаченому п. 3.2. відповідно до Бази Акції за відповідний 

період; 

6.1.2. право на отримання Гарантованого Заохочення передбаченого п. 4.1.2. цих Правил отримують 5 

(п’ять) Учасників Акції, які протягом другого календарного місяця Строку проведення Акції (з 01 

червня по 30 червня 2020 року) наберуть найбільшу кількість балів, відповідно до розрахунку 

здійсненому Банком у порядку, передбаченому п. 3.2. відповідно до Бази Акції за відповідний 

період  

 

6.2. Під час визначення Переможців у кожному випадку також визначаються 5 (п’ять) резервних 

переможців (далі – «Резервні переможці»), якими стають наступні 5 Учасників за кількістю балів, 

відповідно до розрахунку здійсненому Банком у порядку, передбаченому п. 3.2. відповідно до Бази 

Акції за відповідний період. Резервні переможці матимуть право отримати Подарунку в разі 

неможливості вручення та/або відмови від нього Переможця.  

6.3. Кожен Учасник має право на отримання одного Подарунку.  

6.4. Відповідальним за вручення та оподаткування вартості Подарунків відповідно до чинного 

законодавства України є Виконавець.  

6.5. Учасник усвідомлює, що отримання Подарунку може вплинути на отримання державної та соціальної 

матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо, у зв’язку з 

чим Учасник на власний розсуд приймає рішення щодо участі в Акції та отримання Заохочення.  

 

7. Умови та строки отримання Подарунків Акції 

7.1. Вручення Гарантованих Заохочень Переможцям, визначеним відповідно до п. 6.1. цих Правил здійснює 

Виконавець, не пізніше 20 числа, наступного за відповідним календарним місяцем Періоду Акції. Для 

цього після визначення Переможців за відповідний місяць періоду Акції Банк протягом 5 (п’ятьох) 

 
2 Будь-які сервіси, які функціонують на базі технологій міжнародних платіжних систем moneysend, money transfer  



 

 

робочих днів за номером телефону, який був використаний при оформленні Картки інформує 

Переможців про виграш в Акції і можливість отримати Гарантоване Заохочення. Під час розмови Банк 

повідомляє Переможців, що для отримання Гарантованого Заохочення необхідно протягом 3 робочих 

днів після дзвінка Організатора надіслати Виконавцю на електронну адресу Виконавця  

i.bondar@adsapience.com копії своїх документів: 

7.1.1. паспорта громадянина України (всіх сторінок, де є записи)/id-картrи;  

7.1.2. довідки про присвоєння податкового номера (РНОКПП, окрім випадку, коли Переможець через 

свої релігійні переконання відмовився від отримання РНОКПП, про що має відповідну відмітку в 

паспорті/id- картці.  

Одночасно, Банк інформує Переможця, що для отримання Гарантованого Заохочення Переможець  під 

час вручення Заохочення повинен буде підписати згоду на обробку його персональних даних і заяву-

підтвердження про отримання Подарунку під час його вручення. 

Після інформування Переможців відповідного періоду Акції, у порядку визначеному цим пунктом Правил, 

Банк передає Виконавцю перелік Переможців та резервних  Переможців на офіційному бланку с підписом 

уповноваженої особи Банка.  

 

 

7.2. Після отримання копій документів, визначених в п.п.7.1.1., 7.1.2. цих Правил, Виконавець відповідно 

до наданого Банком Списку Переможців забезпечує вручення кожному Переможцю Гарантованого 

Заохочення у відділенні Банку, яке буде узгоджено між Переможцем та Виконавцем додатково. 

При цьому обов’язковою умовою отримання Заохочення є  підписання Переможцем згоди на  

обробку його персональних даних і заяви-підтвердження про отримання Заохочення під час його 

вручення. 

7.3. Учасники, які були визначені у встановленому цими Правилами порядку Переможцями, але з 

причини несправності роботи мобільного телефону або з інших причин, незалежних від 

Організатора/Партнера/Виконавця та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомленні про 

умови отримання Подарунка Акції, автоматично втрачають право на отримання Подарунка Акції.  

7.4. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних 

при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які 

помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були 

несвоєчасно повідомлені про право на отримання  Подарунків Акції. 

7.5. З моменту отримання Заохочень Акції Переможці самостійно на свій розсуд використовують 

отримані Заохочення Організатор/Партнер/Виконавець  не несуть відповідальності за подальше 

використання таким Учасником Акції Подарунків Акції. 

7.6. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, 

наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.  

7.7. Якщо будь-який Учасник Акції, який визначений Учасником Акції, який здобув право на Заохочення 

з будь-яких причин, що не залежать від Виконавця та/або Банка (в тому числі якщо номер телефону 

або інша інформація про Учасника Акції була змінена, або була вказана невірно та/або нерозбірливо 

та інше) не має можливості отримати  Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання 

жодних компенсацій або інших виплат від Організатора/Партнера /Виконавця.  

7.8. Організатор/Партнер/Виконавець  не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких 

осіб Переможцями Акції і прав на одержання Подарунків Акції. Організатор/Партнер/ Виконавець  

не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

7.9. Організатор/Партнер/Виконавець та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі 

настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого 

характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші 

обставини, непідвладні контролю з боку Організатора/Партнера / Виконавця та залучених ними 

третіх осіб. 

7.10. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за будь-які витрати Учасників Акції, 

пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочень Акції. 

7.11. Учасник Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Подарунок Акції, а також 

оцінює наслідки таких дій. Організатор/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за наслідки 

отримання Переможцем Акції додаткового блага (доходу), такого як Заохочення Акції. 

 

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 

8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил та 

умов Акції на Інтернет-сайті Банку https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/.  

8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Партнером/Виконавцем 

протягом всього строку проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту 

оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 8.1. Правил, якщо інше не буде спеціально визначене 

безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов. 

https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/


 

 

8.3. Організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), призупинити проведення 

           Акції з наступним опублікуванням інформації щодо дострокового припинення (скасування), 

призупинення Акції, у спосіб передбачений в п.9.1. Правил. Організатор не несе відповідальності за 

не ознайомлення / несвоєчасне ознайомлення Учасниками Акції з інформацією щодо дострокового 

припинення(скасування), призупинення Акції та зміни даних Правил. 

 

9. Інші умови 

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції 

з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від 

належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така 

особа не має права на одержання від Виконавця/Партнера/Банку будь-якої компенсації. 

9.2. Добровільно надаючи свої персональні дані, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, копію паспорта 

громадянина України (всі заповнені сторінки), копію довідки про надання індивідуального 

податкового номера, Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунку Акції, 

підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку даних Банком, Виконавцем та 

уповноваженими ними особами, які вживатимуть необхідних заходів для захисту таких даних від 

несанкціонованого розповсюдження. Зазначена вище особиста інформація таких Учасників Акції, які 

здобули право на отримання Подарунків Акції, та копії зазначених вище документів 

використовуватимуться Виконавцем з метою ідентифікації таких Учасників Акції та виконання 

функцій податкового агента щодо оподаткування доходу Переможців у частині отримання Заохочень. 

Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції, мають право вільного доступу до 

наданої ними персональної інформації, зазначеної вище, з метою уточнення та/або зміни наданої 

ними інформації у разі настання такої необхідності (зміна прізвища тощо) відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасників Акції, які здобули право на 

отримання Подарунку Акції, зберігатимуться Виконавцем протягом 3 (трьох) років з дати закінчення 

Акції. Після закінчення цього строку всі персональні дані Учасників Акції, які здобули право на 

отримання Подарунку Акції, будуть видалені Виконавцем або повернені їм на їхній запит.  

9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких 

спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається 

Виконавцем та Партнером за погодженням Банку. 

 

 

 

 


