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Додаток  №1 до Рішення Тарифного Комітету № 47 від «07» серпня 2018 року 

 
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ з умовною назвою 

 
«Поповнення мобільного клієнтам, які взяли в АТ «ОТП БАНК» кредит на придбання товару» 

 
1.1. Замовником та Організатором Акції є АТ «ОТП БАНК» (далі – Банк), яке знаходиться за адресою: 
01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43. 
1.2.      Виконавцем Акції є ТОВ «Універсальні Платіжні Рішення» (далі – Виконавець), яке знаходиться за 
адресою: 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 45,а. 
 
2. Основні положення Акції 
2.1. Період проведення Акції: з 09.08.2018р. по 12.08.2018р. включно (далі – Період проведення Акції) 
2.2. Акція проводиться серед дієздатних фізичних осіб – резидентів України, які досягли 21 років, які в 
період дії Акції придбали у мережі магазинів «Алло» будь-який товар у розстрочку на 12 місяців від АТ «ОТП 
БАНК» (далі – учасник Акції)  
2.3. Співробітники АТ «ОТП БАНК» та члени їх родин мають право на участь в Акції на загальних умовах. 
2.4. Акція діє на всій території України за виключенням території АР Крим і зони проведення Операції 
об’єднаних сил. 
2.5. Подарунковий Фонд Акції: 850 поповнень рахунку мобільного телефона на 200,00 (двісті) грн. 
Подарунковий фонд надається Виконавцем Акції шляхом прямого поповнення мобільного телефону  

учасника Акції, який виконав всі умови участі у Акції, вказані у цих Правилах. 

 

 

3. Умови та порядок участі в Акції  
3.1. Для гарантованого отримання подарунку, учасники Акції повинні: 

- Відповідати п.2.2. цих Правил; 
- Протягом дії Акції придбати у мережі магазинів «Алло» будь-який товар у розстрочку на 12 місяців від 

АТ «ОТП БАНК». 
 

4. Визначення Учасників Акції, що здобули право на отримання Подарунку (далі - Переможці)  
4.1. Визначення Переможців Акції проводиться Банком 10.08.2018р. – за 09.08.2018р. та  13.08.2018р. за 

10.08.2018р., 11.08.2018р. та 12.08.2018р. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, к.603 шляхом вибору 
клієнтів, які виконали усі умови Акції, згідно цих Правил. 

4.2. Поповнення рахунку Переможця Акції відбувається на  номер мобільного оператора України вказаного 
Переможцем Акції під підписання договору розстрочки з АТ «ОТП БАНК». Якщо Переможець помилився 
в номері телефону для поповнення і надав Банку цю інформацію після того як Виконавець поповнив 
зазначений у договорі розстрочки номер телефону, Переможець втрачає право на отримання подарунку 
повторно. 

4.3. Поповнення зареєстрованого номеру телефона відбувається протягом 24 годин після реєстрації тільки в 
операційні дні банку. 

4.4. Банк надає Виконавцю номери телефонів для поповнення рахунків протягом 8 годин з моменту 
підписання договору розстрочки. 

 

5. Інші умови 

5.1. Інформування про Акцію відбувається шляхом розміщення інформації на сайті АТ «ОТП БАНК» 
5.2. Беручи участь в Акції, учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними 

Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.  
5.3. Добровільно надаючи персональні дані про себе учасники Акції підтверджують свою згоду на збір, 

зберігання, обробку та передачу даних для цілей Акції Організатором та уповноваженими ним особами, 
які будуть приймати необхідні заходи для захисту даних від несанкціонованого розголошення. 

5.4. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від належного виконання цих 
Правил (у т. ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання  Подарунків Акції тощо) 
вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від 
Організаторів Акції будь-якої компенсації. 

5.5. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.  

http://www.otpbank.com.ua/ukr/
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5.6. Сплата податків здійснюється  Замовником/Організатором відповідно до чинного законодавства 
України.  

5.7. У будь-якому випадку відповідальність Організатора та Виконавця Акції обмежується сумою Подарунку 
Акції. 

5.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних 
питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається 
Організатором Акції. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.  

5.9. Отримати роз’яснення даних Правил можна за номером телефону довідкового центру АТ «ОТП БАНК»:                 
044 498 88 44.  (міський номер для м. Києва, дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах 
території України  тарифікуються за тарифами відповідних операторів).  

5.10. Дані Правила розміщуються на веб-сайті Банку www.otpbank.com.ua.  
5.11. Банк залишає за собою право змінювати умови Акції та/або публікувати додаткову інформацію про 

Акцію. 

http://www.otpbank.com.ua/ukr/
tel:044%20498%2088%2044

