
 

 

Акція  
«РАХУВАТИ ДНІ ДО ОМРІЯНИХ ХВИЛИН – БЕЗЦІННО» 

 
Відповіді на питання: 

 

Питання клієнта Варіант відповіді  

1. Який період проведення акції? Загальний термін проведення Акції: з 10 жовтня 2016 року по 31 грудня 

2016 року включно.  

2. Як я можу стати учасником Акції?  Для участі в Акції потрібно:  

1. Зареєструватися в Програмі Mastercard Більше на сайті 

www.bilshe.mastercard.ua та додату картку(и) Mastercard 

(максимальна кількість карток Mastercard, які може додати 1 

учасник – 5 од.) 

2. Активувати Акцію на сайті Програми, натиснувши «Взяти участь» 
3. Розраховуватися карткою на суму від 50 грн* в торгово-сервісних 

мережах та Інтернет та отримати шанс виграти: 

 футбольні подарунки (щотижня**) 

 подорож  до м. Кардіфф (Уельс) з унікальною можливістю 
для дитини супроводжувати футболістів на матчі UEFA 
Champions League Final Cardiff 2017 

 
*враховуються також транзакції з оплати проїзду в громадському 

транспорті 

**визначаються 100 найактивніших учасників (TOP-100), що здійснили 

максимальну кількість транзакцій  

3. Чи потрібно мені додатково 
реєструвати чеки та(або) оплати в 
Інтернет, що я повинен для цього 
зробити? 

Всі оплати (транзакції), що відповідають умовам Акції, автоматично 

потрапляють в Базу Акції, додатково реєструвати не потрібно.  

4. Скільки оплат(транзакцій) 
потрібно здійснити?  
(скільки дозволяється за один 
раз, за тиждень, період, акцію?) 

Щоб стати учасником акції та прийняти участь у розіграші Головного 

подарунку Акції, необхідно здійснити мінімум 1 транзакцію, що 

відповідає умовам Акції. Протягом періоду Акції можна здійснити 

необмежену кількість транзакцій.  

Більше оплат – більше шансів на виграш подарунків Акції! 

5. На яку суму мають бути оплати? Сума оплати має бути від 50 грн та більше. Також беруть участь в Акції 

транзакції з оплати проїзду в міському транспорті м. Києва 

(метрополітен, фунікулер, швидкісний трамвай). 

6. Які учасники акції беруть участь в 
щотижневому визначенні 
переможців?  

Щотижня визначаються 100 переможців Акції, які отримають футбольні 

подарунки Акції. Критерій вибірки переможців – максимальна кількість 

транзакцій (TOP-100) серед усіх учасників Акції протягом тижня, 

попереднього до дати визначення.   

7. Коли відбуваються щотижневі 
визначення переможців? 

Щотижня (а саме щочетверга) визначаються 100 переможців Акції, які 

здійснили максимальну кількість транзакцій та отримують футбольні 

подарунки: 

# Період Акції 
Дата визначення 

переможців  

1 10.10-16.10.2016 20.10.2016 

2 17.10-23.10.2016 27.10.2016 

3 24.10-30.10.2016 03.11.2016 

4 31.10-06.11.2016 10.11.2016 

5 07.11-13.11.2016 17.11.2016 

http://www.bilshe.mastercard.ua/


 

 

6 14.11-20.11.2016 24.11.2016 

7 21.11-27.11.2016 01.12.2016 

8 28.11-04.12.2016 08.12.2016 

9 05.12-11.12.2016 15.12.2016 

10 12.12-18.12.2016 22.12.2016 

11 19.12-25.12.2016 29.12.2016 

12 26.12-31.12.2016 05.01.2017 
 

8. Які оплати можуть брати участь в 
Акції? 

Участь в Акції беруть участь оплати, які було здійснено після активації 

Акції на сайті Програми Mastercard Більше, але не пізніше «23» годин 

«59» хвилин «31» грудня 2016 року за київським часом. Для участі у 

щотижневих визначеннях переможців Акції беруть участь оплати, які 

було здійснено протягом тижня, попереднього до дати проведення 

такого визначення.  

9. Якщо не проходить реєстрація в 
Програмі MasterCard Більше, до 
кого звертатись? 

За телефоном гарячої лінії 0 800 30 30 07 (дзвінки в межах України 

безкоштовні). 

10. Який подарунковий Фонд? 
 

Подарунковий фонд складається з: 

Подарунок №1: Футболка поло з логотипом – 400 од. 

Подарунок №2: Рюкзак з логотипом – 400 од. 

Подарунок №3: Куртка з логотипом – 400 од. 

   Розподіл Подарунків за періодом акції зазначений в таблиці:  

# Період Акції 
Футболка 

поло з 
логотипом 

Рюкзак з 
логотипом 

Куртка з 
логотипом 

1 10.10-16.10.2016 100     

2 17.10-23.10.2016   100   

3 24.10-30.10.2016     100 

4 31.10-06.11.2016 100     

5 07.11-13.11.2016   100   

6 14.11-20.11.2016     100 

7 21.11-27.11.2016 100     

8 28.11-04.12.2016   100   

9 05.12-11.12.2016     100 

10 12.12-18.12.2016 100     

11 19.12-25.12.2016   100   

12 26.12-31.12.2016     100 

    400 400 400 

 

Головний Подарунок Акції –сертифікат на подорож Подорож для 3-х 

осіб на UEFA Champions League Final Cardiff 2017. 

До складу подорожі входить: 

 квитки на відвідування фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2016/17 в м. 
Кардіфф (Уельс, Велика Британія) 03 червня 2017 року з правом 
дитини супроводжувати футболіста на передматчевій церемонії 

 авіапереліт Київ–Кардіфф–Київ 

  трансфер від аеропорту прибуття до місця проживання 

 проживання у готелі в період 02-04 червня 2017 року (2 ночі); 

 допомога у відкритті візи до Великої Британії 

11. Які додаткові вимоги до 
дитини, яка буде 
супроводжувати футболістів 
під час UEFA Champions League 
Final Cardiff 2017? 
Обов’язково це має бути моя 
власна дитина?  

Додаткові вимоги до дитини, яка має право супроводжувати футболіста 
перед фінальною грою Ліги чемпіонів УЄФА 2016/17: 

  хлопчик або дівчинка; 

 6–9 років (діти віком до шести років і старші за дев’ять років не 
допускаються); 

 зріст 115–135 см; 

 відсутність медичних та/або фізичних застережень і обмежень 
для участі в заходах з великим скупченням людей; 



 

 

 мати здатність виконувати/дотримуватися вказівок організаторів 
під час передматчевої церемонії 

 
Допускається, що дитина може не бути членом родини та/або рідною 
дитиною переможця.  
 

12. Коли відбудеться визначення 
Головного Переможця Акції.  

Визначення переможця, що отримає Головний подарунок Акції 
відбудеться 06.02.2017 

13. Чи можу я замінити або 
повернути отримані винагороди? 
 

Поверненню або заміні Подарунки не підлягають 

14. Як я дізнаюся, що я став 
переможцем тижня? 

Кожному переможцю тижня буде відправлено електронний лист та 
повідомлення в Особистому кабінеті Програми Mastercard Більше з 
інформацією про визначення його переможцем Акції. Якщо учасник Акції 
не отримав повідомлення на електронну адресу, то він не є переможцем 
поточного тижня.  

15.  Як я зможу отримати подарунок 
Акції  

Для отримання подарунку Акції Переможцю необхідно до 31.01.2017 р. 
повідомити адресу доставки Подарунку Акції, що містить: поштовий 
індекс, область, назву населеного пункту, вулицю та номер 
будинку/квартири, заповнивши відповідну форму на Сайті Програми 
Mastercard Більше. Відправка Подарунків здійснюється Виконавцем Акції 
протягом 60-ти календарних днів. Після відправки подарунку Акції 
переможець отримає повідомлення в Особистому кабінеті Програми, в 
якому буде зазначено номер накладної Укрпошти. Відслідкувати статус 
доставки подарунку можна на сайті Укрпошти за посиланням 
http://services.ukrposhta.ua/bardcodesingle/, вказавши номер накладної. 
Доставка подарунку буде здійснена в відділення Укрпошти, що 
обслуговує адресу, яка була вказана Переможцем при заповненні 
відповідної форми на сайті Програми Mastercard Більше. 

16. Я не отримав (-ла) Подарунок, що 
робити? 

Зверніться за телефоном гарячої лінії 0 800 30 30 07 (дзвінки в межах 
України безкоштовні) або надішліть електронний лист Виконавцю Акції 
за адресою mc-promo@tma-ukraine.com.ua. Рекламації з приводу 
доставки Подарунків Акції приймаються до 31.03.2017.  

17. Чи можна обирати розміри 
футболок і курток? 

Розміри є стандартними (M та L) 

18. Як я дізнаюся, що я став 
Головним Переможцем Акції?  

Партнер зв'язується з Головним Переможцем Акції за телефонним 
номером, вказаним під час реєстрації в Програмі, з метою інформування 
про перемогу в Акції та отримання усної згоди Головного Переможця 
Акції на отримання Головного Заохочення Акції. Кількість спроб 
зв'язатися з Головним Переможцем Акції, на умовах Акції, не може бути 
більше як 3 (три) дзвінки протягом 1 (одного) робочого дня, що 
здійснюються в період з 9:00 до 18:00. 
Переможцю Акції необхідно протягом 3 (трьох) робочих днів від дня, 
коли Партнер Акції зв'яжеться з Переможцем, надіслати Виконавцю або 
залученим ним третім особам скан-копії документів, зазначених у п. 8.5. 
Оф. правил, на електронну адресу mc-promo@tma-ukraine.com.ua  
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