
Офіційні правила та умови рекламного заходу «В 5 разів більше балів» 
для учасників програми лояльності MasterCard Rewards 

(надалі – «Правила» та «Рекламний захід» відповідно) 
 

1. Визначення, наведені в Правилах Рекламного заходу: 
1.1. «Рекламний захід» – цей комерційний рекламний захід, який проходить в рамках Бонусної 
програми Організатора, визначення якого наведено нижче в даних Правилах. 

1.2.  «Бонусна Програма», «Програма» – програма лояльності MasterCard Rewards на основі 
Балів, організована MasterCard для Учасників цієї Програми. 

1.3. «Бали» - бали, які Ви заробляєте та обмінюєте на Винагороди в межах Бонусної Програми. 
1.4.  «Картка» – означає платіжну картку, випущену на території України Вашою Фінансовою 
Установою під брендом MasterCard® і яка є зареєстрована в Бонусній Програмі MasterCard 
Rewards.  

1.5.  «Учасник Бонусної Програми», «Учасник Рекламного заходу» (в усіх відмінках) – 
держатель Картки MasterCard, зареєстрований для участі в Бонусній Програмі Організатора на 
підставі своєї згоди.  

1.6.  «Правила» – ці правила Рекламного заходу, разом з будь-якими можливими змінами та 
доповненнями, затвердженими Організатором та опублікованими у встановленому цими 
Правилами порядку. 

1.7. «Сайт Рекламного заходу» – Інтернет-сайт Рекламного заходу за адресою: 
www.mastercard.ua  

 
 
2. Організатор Рекламного заходу, територія та строки (тривалість) її проведення  
2.1. Організатором Рекламного заходу є Представництво «МастерКард Юроп спрл» в Україні 

(надалі – «Організатор та Виконавець»), розташоване за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. 
Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404А.  

2.2. Рекламний захід проводиться по всій території України. 
2.3. Рекламний захід триватиме з «25» грудня 2014 року по «15» січня 2015 року включно 

(надалі – «строк проведення Рекламного заходу» або «період проведення Рекламного 
заходу»).  

 
3. Участь в Рекламному заході 
3.1. Отримуйте 4 додаткові бали за кожен базовий бал, зароблений: 

3.1.1. Здійснюючи онлайн покупки Карткою в інтернет-магазині «Розетка» 
(www.rozetka.ua); 

3.1.2. Розраховуючись Карткою в супермаркетах Сільпо; 
3.1.3. Сплачуючи за пальне Карткою на заправках ОККО. 

3.2. Ви надали згоду на участь в Рекламному заході, погодившись з Офіційними правилами 
Бонусної програми MasterCard Rewards (http://mastercard.ua/rewards/terms) та цими Правилами 
Рекламного заходу. 

3.3. Участь в Рекламному заході надається лише Зареєстрованим Учасникам Бонусної програми 
MasterCard Rewards. Організатор Рекламного заходу не зобов’язаний перевіряти 
правоздатність та/або дієздатність Учасників Рекламного заходу. 

3.4. Учасники Бонусної Програми можуть додатково ознайомитись з умовами Рекламного заходу 
та отримати відповіді на будь-які запитання стосовно Рекламного заходу на сайті 
www.mastercard.ua та за телефоном Гарячої лінії: 0-800-30-11-20 - для Учасників Бонусної 
Програми (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні, дзвінки з мобільних – згідно 
тарифів мобільного оператора). Лінії працюють в період проведення Рекламного заходу кожен 
день (окрім державних свят) з 09.00 до 21.00. 

 
  

4. Обмеження 
 4.1. Організатор Рекламного заходу не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних 
обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, 



суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Рекламного заходу, інші 
непідвладні контролю з боку Організатора Рекламного заходу обставини.  

4.2. Організатор Рекламного заходу не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-
яких осіб Учасниками Рекламного заходу. Організатор Рекламного заходе не бере на себе 
відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.  

 
5. Надання інформації  
5.1. Учасники Бонусної програми MasterCard Rewards надали свою згоду на збір, обробку та 
подальше використання персональних даних, підписавши реєстраційну форму для участі у 
Бонусній програмі, подаючи заяву на отримання картки MasterCard Фінансовій установі. 

5.2. Процес обробки персональних даних, типи персональних даних, які збираються, а також цілі, 
для яких використовуються такі персональні дані описані у Повідомленні про порядок 
обробки персональних даних за Бонусною програмою MasterCard Rewards, що доступне за 
посиланням www.mastercard.ua/rewards/privacy. Це Повідомлення також описує заходи, які 
вживаються для захисту персональних даних Учасників Бонусної програми. Окрім того, у 
ньому надано інформацію про те, яким чином можна звернутися до Організатора, щоб: (а) 
мати доступ, відкоригувати, заблокувати або видалити надані персональні дані; (б) відкликати 
будь-яку раніше надану згоду на обробку персональних даних; (в) повідомити Організатора 
відмову від маркетингових матеріалів; та (г) поставити будь-які запитання, що можуть 
виникнути щодо заходів із забезпечення конфіденційності. 

 
6. Інші положення  
6.1.У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або 
питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором 
Рекламного заходу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення 
Організатора Рекламного заходу є остаточним і не підлягає оскарженню. 

6.2. Участь в Рекламному заході, а також інші дії Учасника Бонусної Програми, пов'язані з 
участю в Рекламному заході, є підтвердженням того, що її Учасник безумовно та повністю 
погоджується з Офіційними Правилами Бонусної програми, як це описано у п.15 Офіційних 
правила Бонусної програми MasterCard Rewards.6.3. Ці Правила та умови Рекламного заходу 
можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Рекламного заходу протягом всього 
строку проведення Рекламного заходу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов 
Рекламного заходу можливі у випадку їх затвердження Організатором Рекламного заходу та їх 
оприлюднення на сайті www.mastercard.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з 
моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо 
змінами/доповненнями до цих Правил та умов Рекламного заходу.  


