
 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА 

Рекламної акції «Тріумф фантазій від MasterCard» (надалі – Акція) 
(надалі - Правила) 

  

1. Замовник, Організатор та Партнери Акції  
1.1. Замовником Акції є компанія «МастерКард Юроп спрл» (надалі – «Замовник»), зареєстрована в Бельгії за 
адресою 198A, Шосе де Тервурен, 1410 Ватерлоо, через своє Представництво в Україні. 
 
1.2. Організатором Акції є компанія «Onetwotrip s.r.o.» (надалі –«Організатор»), зареєстрована в Чехії за 
адресою Черчанська 619/3, Прага 4, 14000. 
 
1.3. Партнерами Акції в частині проведення визначення Учасників які здобудуть право на участь у визначені 
переможців Акції – українські банки, що приймають участь в Акції (надалі – «Банки»).  
 
1.4. Українські Банки, що приймають участь в Акції, розміщають інформацію про акцію на своїх інтеренет-
сайтах. Таке розміщення інформації є підтвердженням участі в Акції кожним окремим Банком. 
 
1.5. Офіційним партнером авіаперевезень в рамках Акції виступає інтернет-ресурс продажу авіаквитків 
onetwotrip.ua 

 
2. Період і територія проведення Акції 
2.1. Період проведення Акції: з 1 квітня 2013 р. по 31 травня 2013 р. включно (надалі – «Період Акції»).  
 
2.2. Замовник має право подовжити Період Акції, що анонсується відповідно на сайті www.mastercard.ua. 
 
2.3. Акція проводиться по всій території України. 
 
3. Учасники Акції 
3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни України, які є держателями преміальних карт 
MasterCard® платіжної системи MasterCard – MasterCard® Gold, MasterCard® Platinum, MasterCard® World, 
MasterCard® World Signia, MasterCard® World Elite™ (надалі Преміальні картки MasterCard®). 

3.2. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни України, які є держателями Преміальних карт 
MasterCard® платіжної системи MasterCard, емітованих Банками* для використання фізичними особами та 
активованих шляхом здійснення розрахунків за допомогою платіжної картки (надалі – «Картка»), які повністю 
погоджуються з Правилами (надалі – «Учасники Акції»).  

*Учасники Акції можуть дізнатись у свого менеджера Банку, чи приймає Банк участь в акції. 
 
3.3. В Акції беруть участь держателі Преміальних карток MasterCard®, випущених Банками для використання 
фізичними особами та активованих шляхом здійснення розрахунків за допомогою преміальної платіжної 
картки або до початку проведення Акції, або в період її проведення, відповідно до умов, передбачених п. 4.1. 
даних Правил. 
 
3.4. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати в ній участь: 
3.4.1. Особи, які не відповідають вимогам пп. 3.1.-3.3. даних Правил; 
3.4.2. Працівники Замовника та Організатора та будь-яких інших компаній, що беруть участь у підготовці, 
організації та проведенні Акції, та їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки, баба/дід); 
3.4.3. Неповнолітні особи; 
3.4.4. Обмежено дієздатні та недієздатні особи, а також особи, що не є громадянами України. 

 

4. Умови участі в Акції  
4.1. Протягом усього Періоду Акції (з 00:00 01.04.2013 р. по 24:00 31.05.2013 р.) здійснити 1 (одну) або 
більше торгових транзакцій за допомогою Картки в будь-якому торгово-сервісному підприємстві (надалі – 
«Транзакція»). 
 
4.2. Кожна здійснена Учасником Акції Транзакція заноситься до бази Транзакцій відповідного Банка-емітента 
Картки (надалі – «База Транзакцій Банків»). Відповідальність за достовірність даних в Базі Транзакцій несуть 
Банки.  

 

4.3. В Акції не беруть участь Транзакції, вчинені до 0:00 01.04.2013 або після 24:00 31.05.2013 за київським 
часом; здійснення транзакцій по зняттю готівки у банкоматах як на території України так і за кордоном, 
переказ коштів з карткового рахунку Картки на рахунок фізичної та/або юридичної особи, здійснений в 
кредитно-фінансових організаціях, а також у банкоматах і терміналах самообслуговування; Транзакції по 
інших картках, відмінним від Карт.  
 

5. Подарунки Акції 

5.1. Загальний Фонд подарунків Акції складається із 150 (ста п’ятдесяти) наборів по 2 (два) квитки на шоу 
Alegria™ Cirque du Soleil®. Загальний фонд подарунків Акції розділяється на дві частини: Основний фонд та 
Мотиваційний фонд. 
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5.2. Основний фонд подарунків Акції складається зі 95 (дев’яносто п’яти) наборів по 2 (два) квитки на шоу 

Alegria™ Cirque du Soleil®  
 

5.3. Мотиваційний фонд подарунків Акції складається із 55 (п’ятдесяти п’яти) наборів по 2 (два) квитки на 

шоу Alegria™ Cirque du Soleil®. 

 

5.4. Замовник має право збільшити або змінити фонд Подарунків Акції. Така зміна відбувається шляхом 
укладання відповідного Додатку до Правил. Учасники Акції будуть поінформовані про таку зміну шляхом 
розміщення відповідної інформації на інтернет-сайті www.mastercard.ua або іншим чином у відповідності з 
чинним законодавством України. 
 
6. Порядок визначення Переможців Акції 
6.1. По завершенню Періоду Акції, а саме: у строк до 4 червня 2013 року 11 Банків, а саме: ПриватБанк, АТ 
«Райффайзен Банк Аваль», АТ «Ощадбанк», АТ «Дельта Банк», УкрСиббанк, Альфа Банк, ПУМБ,                  
АТ «Укрексімбанк», ВТБ Банк, ПАТ "Укрсоцбанк", АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», кожен згідно своєї Бази Транзакцій 
визначають по 5 (п’ять) самих активних клієнтів які гарантовано отримають Подарунки Акції зазначені у 
п.5.3. Об’єктивність під час визначення Учасників Акції, які здобудуть право на гарантоване отримання 
Подарунків Акції зазначених у п.5.3, забезпечують Банки. Організатор та Замовник не несуть відповідальність 
за об’єктивність такого визначення. Рішення Банків під час визначення таких Учасників Акції є остаточним та 
не підлягає оскарженню Учасниками Акції. 
 

6.2. Транзакції Переможців Акції визначених згідно п.6.1, не приймають участі у розіграші Основного Фонду 

подарунків, зазначеного у п.5.2. 

 

6.3. Усі Банки, що приймали участь в Акції, по завершенню Періоду Акції, а саме: у строк до 4 червня 2013 

року включно, згідно своєї Бази Транзакцій, присвоює унікальний номер* (надалі – «Унікальний номер»), 
окремо для кожної окремої транзакції (такі транзакції отримують право на участь у визначені Переможців 
Акції), та надає Організатору перелік Унікальних номерів протягом 1 (одного) робочого дня з дати 
формування переліку, які заносяться до єдиного переліку Унікальних (надалі – «Перелік»). Об’єктивність під 
час визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Основного Фонду Подарунків Акції, 
зазначених у п. 5.2. Правил та правильність присвоєння Унікальних номерів таким Учасникам Акції, 
забезпечують Банки. Організатор та Замовник не несуть відповідальність за об’єктивність такого визначення. 
Рішення Банків під час визначення таких Учасників Акції та формування Переліків Унікальних номерів є 
остаточним та не підлягає оскарженню Учасниками Акції. 
* Унікальний номер має складатися з наступних даних: перша частина Унікального номера – номер ліцензії 
НБУ відповідного Банка, друга частина Унікального номера – порядковий номер власника Картки, який 
відповідає умовам Акції, в базі Транзакцій Банка. За бажанням Банку, спосіб формування другої частини 
Унікального номера може бути змінено Банком. Незмінною є вимога, що перша частина Унікального номера 
має містити номер ліцензії НБУ відповідного Банка.   
 
6.4. Протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання Замовником Переліку, уповноважена комісія у складі 

представників Організатора, шляхом випадкової комп’ютерної вибірки з єдиного Переліку Унікальних номерів, 
проводить визначення Переможців Акції, які здобудуть право на отримання Основного Фонду Подарунків 
Акції, передбачених п. 5.2. Правил.  
 
6.5. Перелік Переможців Акції зазначається у протоколі визначення таких Переможців Акції у форматі 
переліку Унікальних номерів, які були визначені шляхом випадкової комп’ютерної вибірки (надалі – 
«Протокол Унікальних номерів»).  
 
6.6. Після визначення Переможців Акції відповідно до п. 6.4. Правил, Організатор протягом 1 (одного) 
робочого дня після такого визначення, передає Банкам перелік Унікальних номерів, зафіксованих у Протоколі 
Унікальних номерів. Банки ідентифікують Унікальні номери з Учасниками Акції, які відповідають даним 
Унікальним номерам, та формують фінальні переліки Переможців Акції (надалі – «Фінальні переліки») у 
форматі: ПІБ Переможця Акції, контактний номер телефону Переможця Акції, вказаний у заяві при відкритті 
Картки, та назву відділення Банку, де була видана його Картка. Банки надають переліки таких Переможців 
Акції Організатору протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання від Організатора Протоколів 
Унікальних номерів. Об’єктивність та правильність ідентифікації Учасників Акції з Унікальними номерами, 
зазначеними в Протоколі, забезпечують Банки. Рішення Банків під час формування переліків Переможців є 
остаточним та оскарженню не підлягає.  
 
6.7. Банки зазначені у п.6.1 додають до Фінальних переліків дані по самим активним учасникам акції згідно 
п.6.1. 
 
6.8. Банки протягом 3 (трьох) робочих днів з дати формування таких Фінальних Переліків здійснюють 
інформування Переможців Акції шляхом телефонного дзвінка на номери Переможців Акції, вказані у 
Фінальних Переліках та інформують Переможців Акції про порядок та умови отримання Подарунків Акції, 
передбачених п. 5.2. Правил.  
 
7. Порядок вручення Подарунків Акції 
7.1. Для отримання Подарунків Акції, передбачених п. 5.1. Правил, Переможці Акції, яких було 
поінформовано Банками відповідно до п. 6.8. Правил, необхідно протягом 2 (двох) робочих днів з дати 
інформування, надати Організатору наступну інформацію та копії наступних документів: копію паспорта 
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громадянина України (всі заповнені сторінки), копію довідки про надання ідентифікаційного податкового 
номера та Заяву на згоду на отримання подарунку. Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким 
чином, щоб всі дані були чітко вказаними та розбірливими для читання. Відмова від надання вище зазначених 
документів та/або надання їх пізніше вказаного терміну, позбавляє Переможця Акції права на отримання 
Подарунка Акції, передбаченого п. 5.1. Правил.  
 

7.2. Після отримання від Переможця Акції документів, передбачених п. 7.1. Правил, та за умови повного 
виконання таким Переможцем Акції Правил, Організатор Акції здійснює вручення Подарунка Акції такому 
Переможцеві Акції.  

7.3. Офіційний партнер авіаперевезень в рамках даної акції onetwotrip.ua, згідно Фінальних Переліків 
Переможців Акції надає регіональним Переможцям акції сертифікати на знижку в розмірі 1000 грн. на 
придбання авіаквитків на сайті onetwotrip.ua. Дані сертифікати не є подарунками акції, і розповсюджуються з 
метою реклами. 
 
7.4. У разі відсутності в Переможця Акції можливості скористатися Подарунком Акції  з будь-яких особистих 
причин в строки, передбачені даними Правилами, Організатор та/або Замовник не сплачують жодних 
компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю використання Подарунка Акції.  
 
7.5. У разі, якщо Переможець Акції з будь-яких  причин не може отримати Подарунок Акції особисто, 
Подарунок Акції може бути отриманий Представником такого Переможця Акції на підставах, передбачених 
чинним законодавством України. 
 
7.6. Організатор звільняється від будь-якої відповідальності щодо Подарунків Акції після їх одержання 
Переможцями Акції. 
 
7.7. Переможець Акції має право відмовитися від отримання Подарунка Акції, передбаченого п. 5.1., в 
письмовій формі. 
 
7.8. Подарунок не може бути виданий в грошовому еквіваленті або замінений іншим. 
 
7.9. Кожен Учасник Акції має право на отримання лише 1 подарунку зазначеного у п.5.1. 

 

8. Інші умови Акції  
8.1. Рішення Організатора за всіма спірними питаннями, пов’язаними з проведенням Акції, вважатимуться 
остаточними після узгодження із Замовником та поширюватимуться на всіх Учасників Акції та Банки.  
 
8.2. Організатор та Замовник мають право не вступати в листування, чи іншим чином зв’язуватися з 
Учасниками Акції, в тому числі щодо суперечок між Учасниками Акції щодо визначення їх Переможцями Акції, 
на умовах, передбачених п. 6. Правил.  
 
8.3. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов Акції.  
 
8.4. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції підтверджують, що їм є зрозумілими умови участі в Акції, 
викладені вище, вони повністю погоджуються із цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.  
 
8.5. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне трактування цих Правил, будь-яких спірних 
питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник. Рішення 
Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.  
 
8.6. Організатор та Замовник не відповідають за неможливість Переможця Акції, який виконав усі вимоги 
відповідно до Правил, отримати/використати Подарунок Акції з будь-яких причин (включаючи, але не 
обмежуючись: в наслідок форс-мажорних обставин, особистих причин такого Учасника Акції, які не залежать 
від Організатора та Замовника). У такому випадку Організатор та Замовник не виплачують такому Переможцю 
Акції жодної компенсації. 
 
8.7. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації. 
 
8.8. Добровільно надаючи персональні дані про себе, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, копію паспорта 
громадянина України (всі заповнені сторінки), копію довідки про надання індивідуального податкового 
номеру, Переможці Акції підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення 
даних Організатором та уповноваженими ними особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту 
таких даних від несанкціонованого розповсюдження. Зазначена вище особиста інформація таких Переможців 
Акції та копії зазначених вище документів використовуватимуться Організатором з метою ідентифікації таких 
Переможців Акції та вручення Подарунків Акції, та з метою здійснення оподаткування Подарунків Акції 
відповідно до вимог чинного законодавства України. Переможці 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) у відповідності до Закону України «Про захист 
персональних даних». Персональні дані Переможців Акції зберігатимуться Організатором протягом 3-х років з 

дати закінчення Акції. Після закінчення цього терміну всі персональні дані Переможців Акції будуть видалені 
Організатором, або повернені їм на їхній запит.  
 
8.9. Дані Правила розміщено на інтернет-сайті www.mastercard.ua.  

http://www.mastercard.ua/

