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Правила проведення та умови участі у рекламній акції  

«З Visa де б Ви не були!»  

 

 

(далі – Правила)  

 

1. Організатором рекламної акції «З Visa де б Ви не були!» (далі за текстом «Акція») є 

товариство з обмеженою відповідальністю «ТіБіДабл’юЕй Україна» (надалі – 

Організатор), що знаходиться за адресою: м. Київ, 01011, вул. Рибальська, 22, за 

замовленням TBWA\LondonLimited, 76-80 WhitfieldStreet, London W1T 4EZ (надалі – 

Замовник).  

Для проведення окремих частин Акції Організатором та/або Замовником можуть 

залучатися треті особи. 

2. Акція проводиться на всій території України за участю банків-партнерів платіжної 

системи Visa (далі за текстом – «Банки-партнери»).  

3. Акція проводиться в період з 20 липня 2013 року по 30 вересня 2013 року включно.  

4. Призовий фонд Акції складають: 

- 17 (сімнадцять)  грошових призів сумою 10000,00 грн. (десять тисяч грн.. 00 коп.)  

Розіграш призів буде проводитися  25 жовтня 2013 року серед Операцій, що були 

здійснені в період з 20.07.2013 по 30.09.2013 року включно та внесені до Єдиного 

списку унікальних номерів Операцій. Під час розіграшу розігруються  17 (сімнадцять)  

грошових призів сумою 10000,00 грн. кожен. 

Вручення призів буде здійснюватися до 10 листопада 2013 року. 

5. В Акції можуть брати участь громадяни України, які досягли 18 років, які є 

власниками карток Visa (надалі – держатель Картки Visa), випущених Банками-

партнерами Акції (далі за текстом – «Картка Visa»). 

6. Не визнаються учасниками Акції і не мають права брати в ній участь представники та 

працівники Організатора, Замовника, компанії Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн та 

будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції, та їх 

близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки), особи, що не досягли 18 

років, обмежено дієздатні і недієздатні особи, а також особи, які не є громадянами 

України. 

7. Для того, щоб стати учасником Акції (надалі – учасник Акції), держателю Картки 

Visa необхідно в період з 20 липня 2013 року по 30 вересня 2013 року (включно) 

здійснити з використанням Картки Visa не менше 5 (п’яти)  операцій з оплати 

товарів/робіт/послуг на суму не менше 5 (п’яти) доларів США (або еквівалент у іншій 

валюті за міжбанківським курсом на дату здійснення операції)  у торгово-сервісних 

підприємствах, що є резидентами інших держав, в тому числі операції в  пристроях 

самообслуговування та з використанням мережі Інтернет на дату обробки операції 

Банками-партнерами (далі по тексту – «Операція, що відповідає умовам Акції» або 

«Операція»). Один учасник Акції може виграти тільки один Приз в рамках розіграшу. 
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8. Не відповідають умовам Акції: 

- операції, здійснені до 0:00 20 липня 2013 року або після 24:00 30 вересня 2013 року за 

київським часом; 

- операції з отримання готівкових грошових коштів через банкомати/пункти видачі 

готівки банків та (або) інших кредитно-фінансових установ; 

- грошові перекази коштів з рахунків Карток Visa на банківські рахунки фізичних і (або) 

юридичних осіб, здійснені у філіях банку, у тому числі перекази з метою оплати 

податкових платежів та інше; 

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

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

Інтернет. 

9. Учасники Акції та Організатор вступають в цивільно-правові договірні відносини. 

Договір між Організатором і учасником Акції вважається укладеним з моменту 

здійснення держателем Картки Visa п’ятої  Операції, що відповідає умовам Акції. 

10. П’ятій Операції, що відповідає умовам Акції, Банками-партнерами присвоюється 

унікальний номер, який заноситься Банками-партнерами до Єдиного списку унікальних 

номерів Операцій, що відповідають умовам Акції. Унікальний номер використовується 

виключно в цілях проведення Акції. Єдиний список унікальних номерів складається для 

подальшого проведення розіграшів та визначення учасників Акції, які виграли Призи. 

11. Для проведення розіграшу Організатором Акції створюється тиражна комісія, до 

складу якої входять представники Організатора. 

12. Розіграш Призового фонду Акції буде проводитись згідно з датами, вказаними у 

пункті 3 цих Правил, в місті Києві у наступному порядку: 

- для проведення розіграшу Банки-партнери передають Організатору Єдиний список 

унікальних номерів Операцій, що відповідають умовам Акції до 11 жовтня 2013 року. 

- всі унікальні номери Операцій, що відповідають умовам Акції, з Єдиного списку 

унікальних номерів, переданого Банками-партнерами, заносяться в комп'ютерну 

програму. 

- тиражна комісія проводить запуск комп'ютерної програми, що випадковим методом 

здійснить вибірку унікальних номерів Операцій – для визначення учасників Акції, які 

виграли Приз. Відібрані в результаті випадкової вибірки номери формують список 

унікальних номерів Операцій учасників Акції, що виграли, а також Резервний список 

унікальних номерів Операцій учасників Акції, що виграли (надалі по тексту – 

Резервний список). Спірні питання виносяться на обговорення присутніх і вирішуються 

більшістю голосів. 

- кількість призів може відрізнятися для кожного Банка-Партнера та 

встановлюється/розподіляється Організатором самостійно; 

- список унікальних номерів Операцій учасників Акції, що виграли, Організатор 

передає Банкам-партнерам, які на підставі даних про Операції, що відповідають умовам 

Акції, формують список імен учасників-переможців Акції, що виграли, який містить 

дані про учасників Акції, які виграли Призи, не пізніше 

 30 жовтня 2013 року. 

13. Кожен учасник Акції може ознайомитися з результатами розіграшу на Інтернет-

сайті www.visa.com.ua 

14. Порядок і строки отримання призів.  

http://www.visa.com.ua/
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Банки-партнери формують та передають Організатору список імен учасників Акції, що 

виграли, який містить дані про учасників Акції, які виграли Призи, та містить дані 

необхідні для вручення Призів Акції, не пізніше 4 листопада 2013 року. 

З порядком отримання Призів учасники Акції також можуть ознайомитися при 

оприлюдненні списку переможців розіграшу на інтернет-сайті www.visa.com.ua.  

Учасник Акції, що виграв Приз, зобов'язаний зв'язатися з Організатором за телефоном 

+38 044 5947733 та факсом +38 044 5947732, і, у термін до 5 листопада 2013 року, 

шляхом надсилання рекомендованим листом на адресу: Київ, 01011, вул. Рибальська, 22, 

ТОВ «ТіБіДабл’юЕй Україна» надати наступні дані: копію паспорта громадянина 

України (всі заповнені сторінки), копію довідки про присвоєння ідентифікаційного 

номера, інформацію про адресу фактичного проживання, включаючи індекс, контактний 

телефон з кодом міста. 

Копії вищезазначених документів повинні бути завірені власним підписом учасника 

Акції, що виграв Приз.  

Надаючи вищезазначені дані та інформацію про себе, учасники Акції, що виграли 

Призи підтверджують та надають згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, 

зберігання, використання або передачу третім особам) особистих персональних даних у 

картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази 

персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та 

господарсько-правових відносин, адміністративно-правових, податкових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин, що вимагають обробки 

персональних даних відповідно до діючого законодавства України під час вручення 

Призу та сплати відповідних податків, що виникають у зв’язку з врученням Призу 

Акції. 

Організатор та уповноважені ним особи зобов'язується здійснювати обробку 

персональних даних сумлінно і виключно в цілях, зазначених в цих Правилах, 

забезпечувати належний захист та конфіденційність персональних даних. 

Ненадання учасником Акції, що виграв Приз, необхідних документів для отримання 

Призу вважається відмовою учасника Акції від отримання Призу відповідно. Після 

закінчення зазначеного в цих Правилах терміну надання документів Приз не може бути 

затребуваний учасником Акції. У випадку, якщо учасник Акції, що виграв Приз з будь-

яких причин не може отримати Приз особисто, такий учасник Акції не має права 

передати/поступитися своїм правом третій особі. 

Учасник Акції, що виграв Приз, самостійно несе відповідальність за достовірність 

наданої ним інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ним та адреси). 

Організатор має право на свій розсуд розподілити не витребувані Призи, від отримання 

яких учасники Акції відмовилися, по Резервному списку. 

15. Загальні умови акції: Беручи участь в Акції, учасник Акції підтверджує своє 

ознайомлення і згоду з цими Правилами і з усіма умовами участі в Акції. Ні 

Організатор,  ні Замовник, ні Банки-партнери не несуть відповідальності за 

неознайомлення учасників Акції з результатами розіграшу на Інтернет-сайті 

www.visa.com.ua, як і за неотримання від учасників Акції відомостей/документів, 

необхідних для отримання Призу з вини організацій зв'язку, або з інших, не залежних 

від Організатора, та/або Замовника, та/або Банків-партнерів причин, а також за 

невиконання (несвоєчасне виконання) учасниками Акції своїх обов'язків, передбачених 

цими Правилами. 

Добровільно надаючи персональні дані про себе, учасники Акції підтверджують свою 

згоду на збір, зберігання, використання, обробку й передачу даних для цілей Акції 

http://www.visa.com.ua/
http://www.visa.com.ua/
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Організатором, Замовником, Банками-партнерами та уповноваженими ними особами, 

які будуть вживати необхідних заходів захисту даних від несанкціонованого 

розголошення. 

Беручи участь в Акції, учасник Акції тим самим надає свою згоду на те, що його 

персональні дані можуть у подальшому бути внесені до бази даних та використані 

Організатором, Банками-партнерами та уповноваженими ними особами без будь-яких 

часових обмежень – у тому числі з рекламною/маркетинговою метою та/чи будь-якою 

іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в тому числі 

шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, 

прізвища, фотографій, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з 

рекламною/маркетинговою метою, в тому числі право публікації (в тому числі його 

імені, прізвища, місця проживання та фотографії) в засобах масової інформації, на 

інтернет-сайті: www.visa.com.ua та будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, 

інтерв'ю із засобами масової інформації у випадку отримання Призу, а також для 

надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких 

обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним 

чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або Банком-партнером та/або 

уповноваженими ними особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні 

ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. 

Cплата податків, необхідність якої виникає у зв’язку з врученням Призу, здійснюється 

Організатором відповідно до чинного законодавства України. 

Виплата Призу, що становить 10000 грн., буде здійснюватись за допомогою переказу 

грошових коштів на картковий рахунок учасника Акції, який виграв Приз. 

Перерахування Призу здійснюється з урахуванням комісії банку та податку з доходів 

фізичних осіб. Відповідно, на картковий рахунок Учасника Акції перераховується сума 

у розмірі 14428,58 грн. Сплата податку з доходу фізичних осіб здійснюється у розмірі 

4328,58 грн. з перерахованої суми та проводиться під час перерахування Призу. 

Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, а також результати 

проведення Акції будуть вважатися остаточними і розповсюджуватися на всіх учасників 

Акції. Інформація про Акцію та дійсні Правила проведення та умови участі у рекламній 

акції «З Visa де б Ви не були!» розміщуються на інтернет-сайті: www.visa.com.ua.  

Організатор залишає за собою право змінювати Правила проведення та умови участі у 

рекламній акції «З Visa де б Ви не були!». Всі зміни будуть розміщені на інтернет-сайті: 

www.visa.com.ua. Організатор та/або Банки-партнери не несуть відповідальності за не 

ознайомлення учасників Акції з такими змінами. 

http://www.visa.com.ua/
http://www.visa.com.ua/
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