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Додаток  №1  до Рішення Тарифного Комітету №_____ від  «___» червня 2015 року 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ з умовною назвою 
«Бензиноманія 2.0» 

(Нова редакція) 
1. Організатор, Замовник та Партнер Акції  
1.1. Організатором Акції «Бензиноманія 2.0» (далі – «Акція») є Публічне акціонерне товариство «ОТП   Банк» 
(далі – «Банк»), що   знаходиться   за   адресою:   м.   Київ,   вул.   Жилянська,   43; 
1.2.  Партнером Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Холдинг» (далі – «АЗС мережі 
Shell»), що знаходиться за адресою: вул. М. Грінченка, 4 (Horizon Park Business Center) 
1.3. Замовником Акції є Представництво МастерКард Юроп спрл в Україні, що знаходиться за адресою: м. Київ, 
вул. Б.Хмельницького, 17/52, поверх 4А, оф. 404-А (далі   – «Замовник»). 
2. Виконавці Акції 
2.1 Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТМА КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ» (далі 
– «Виконавець»), юридична особа за законодавством України, що зареєстрована за адресою 
місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 13-А. 
2.2. Виконавцем Акції  додаткового Подарункового Фонду є Партнер Акції Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Альянс Холдинг» (далі – «АЗС мережі Shell»), що знаходиться за адресою: вул. М. 
Грінченка, 4 (Horizon Park Business Center) 
3. Основні положення Акції 
3.1. Період проведення Акції: з 01.07.2015р. по 31.12.2015р. включно (далі – «Період проведення Акції») 
та відповідно Етапи проведення Акції і дати розіграшів Подарунків та Призів (далі – «Етапи проведення Акції»): 
1-й етап - з 01.07.2015 по 31.07.2015 (включно), дата визначення Переможців 1-го етапу  - 14.08.2015; 
2-й етап - з 01.08.2015 по 31.08.2015 (включно), дата визначення Переможців 2-го етапу  - 11.09.2015; 
3-й етап -  з 01.09.2015 по 30.09.2015 (включно), дата визначення Переможців 3-го етапу -  09.10.2015; 
4-й етап – з 01.10.15 по 31.10.15 (включно), дата визначення Переможців 4-го етапу   - 13.11.2015; 
5-й етап – з 01.11.15 по 30.11.15 (включно), дата визначення Переможців 5-го етапу – 11.12.2015; 
6-й етап – з 01.12.15 по 31.12.15 (включно), дата визначення Переможців 6-го етапу – 15.01.2016. 
3.2. Акція проводиться серед фізичних осіб, які на 01.07.2015 вже є держателями спільної платіжної картки 
«Shell – OTP Bank» (далі - Існуючі клієнти Банку) та  серед фізичних осіб, які  відкрили спільну платіжну картку 
(далі- Нові клієнти Банку) «Shell - OTP Bank» (далі - Картка), у Період проведення Акції 
3.2.1. Нові або Існуючи клієнти, які в один із шести етапів або в кожному з шести етапів Акції здійснили 
розрахунки за товари та/або послуги (далі - транзакція) за допомогою Картки в мережі АЗС Shell - організатора 
ТОВ «Альянс Холдинг» на суму від 2 000,00 грн. (двох тисяч гривень 00 коп.) і більше, гарантовано отримають  
10 (десять) літрів бензину Shell V-Power Nitro+. 
3.2.2. Нові або Існуючи клієнти, які в один із шести етапів або в кожному з шести етапів Акції здійснили 
розрахунки за товари та/або послуги (далі - транзакція) за допомогою Картки в  торговельній мережі (будь-які 
торгові точки) на суму від 5 000,00 грн. (п’яти тисяч гривень 00 коп.) гривень і більше, візьмуть участь у 
визначенні Переможця Головного Призу –100 (ста) літрів бензину Shell V-Power Nitro+.  
3.2.3. Співробітники АТ «ОТП Банк» та члени їх родин мають право на участь в Акції на загальних умовах. 
3.3. В Акції можуть взяти участь дієздатні фізичні особи, які є громадянами України і досягли 18 років (далі 
– «Учасники»).  
3.4. Акція діє на всій території України за виключенням АР Крим,  території проведення АТО та території, 
що не контролюється українською владою.  
3.5. Призовий та Подарунковий Фонд Акції: 
3.5.1. Гарантований Подарунок: талон на 10 (десять) літрів бензину типу Shell V-Power Nitro+  
3.5.2. Головний приз: 100 (сто) літрів бензину типу Shell V-Power Nitro+  
3.5.3. Додатковий Гарантований Подарунок: талон на 10 (десять) літрів бензину типу Shell V-Power Nitro+.  
3.5.4. Додатковий Головний Приз: 100 (сто) літрів бензину типу Shell V-Power Nitro+ 
3.6. Призовий Фонд Акції у обсязі 600 (шістсот) літрів (10 талонів по 10 літрів х 6 місяців) бензину типу Shell 
V-Power Nitro+ та Подарунковий Фонд Акції у обсязі 6 900 (шість тисяч дев’ятсот) літрів (115 талонів по 10 літрів 
х 6 місяців) бензину типу Shell V-Power Nitro+ забезпечується ТОВ «ТМА КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ»у повному обсязі. 
3.7.  Додатковий Подарунковий Фонд Акції у обсязі 3 600 (три тисячі шістсот) літрів (360 талонів по 10 літрів) 
бензину типу Shell V-Power Nitro+ та Призовий Фонд Акції у обсязі 100 (сто) літрів (10 талонів по 10 літрів) 
бензину типу Shell V-Power Nitro+ забезпечується ТОВ «Альянс Холдинг» у повному обсязі. 
   
3.8. Переможці, що отримають гарантовані талони на бензин, які вказані у частині 1 п.3.5. Правил, а також 
Переможці, які виграють Головний Приз, вказаний у частині 2 п.3.5 Правил - зможуть отримати свої Призи, 
право на отримання яких вони здобули, у відділені Банку, де був відкритий картковий рахунок. Грошові 
еквіваленти  Призів не надаються. 
4. Умови та порядок участі в Акції  
4.1. Щоб отримати Гарантований Подарунок та/або Додатковий Гарантований Подарунок Акції, усім 
Існуючим та Новим клієнтам Банку, держателям спільних карток «Shell - OTP Bank»,  необхідно здійснити 
торговельні  операції на АЗС мережі Shell - організатора ТОВ «Альянс Холдинг» з використанням  спільної 
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платіжної картки «Shell - OTP Bank»  на загальну суму від 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 коп.)  і більше в 
одному або у кожному з шести Етапів проведення Акції. Операції зі зняття готівки з Картки у банкоматах та 
касах банків, операції з переказу коштів та транзакції, які були здійснені поза межами АЗС мережі Shell - 
організатора ТОВ «Альянс Холдинг» не враховуються при визначенні власників Гарантованих Подарунків та 
Додаткових Гарантованих Подарунків Акції. 
4.2.  Щоб прийняти участь у розіграші  Головного Призу та Додаткового Головного Призу Акції, усім Існуючим 
та Новим клієнтам Банку, держателям спільних карток «Shell - OTP Bank»,  необхідно здійснити торговельні  
операції в торговельній мережі (будь-які торгові точки)  з використанням  спільної платіжної картки «Shell - OTP 
Bank»  на загальну суму від 5 000,00 грн. (п’яти тисяч гривень 00 коп.)  і більше в одному або у кожному з шести 
Етапів проведення Акції. Операції зі зняття готівки з Картки у банкоматах та касах банків, а також операції з 
переказу коштів не враховуються при розіграші Головного Призу та Додаткового Головного Призу Акції. 
5.     Визначення Переможців Акції  
5.1. Гарантовані Подарунки та Додаткові Гарантовані Подарунки Акції, талони на 10 літрів бензину Shell V-
Power Nitro+, отримають держателі спільних платіжних карток «Shell - OTP Bank», які здійснили торговельні 
транзакції на суму від 2 000,00 грн. (двох тисяч гривень 00 коп.)  і більше в один із, або у кожному з шести етапів 
Акції, на АЗС мережі Shell - організатора ТОВ «Альянс Холдинг». 
5.2. У розіграші Головних Призів та Додаткового Головного Призу, 100 літрів (10 талонів по 10л) бензину 
Shell V-Power Nitro+, візьмуть участь  держателі спільних платіжних карток «Shell - OTP Bank», які здійснили 
торговельні транзакції на суму від 5 000,00 грн. (п’яти тисяч гривень 00 коп.)  і більше в одному або у кожному 
з шести етапів проведення Акції. 
5.3.  Визначення учасників, які отримають Гарантовані Подарунки, Додаткові Гарантовані Подарунки Акції, 
Головний Приз та Додатковий Головний Приз Акції відбувається відповідно до дат вказаних у п. 3.1. та 3.2. 
даних Правил за адресою: м. Київ, вул.  Жилянська, 43. к.602 
5.4. За результатами кожного етапу, кожен окремий держатель спільної платіжної картки «Shell - OTP Bank», 
який виконав умови Акції (п.п. 3.1-3.3), може отримати лише 1 (один) гарантований талон на 10 літрів  бензину 
типу Shell V-Power Nitro+, який вказаний в частині 1 п.3.5. Правил, в незалежності від того, якою була загальна 
сума транзакцій за цей етап та 1 Головний Приз, вказаний в частині 2 п.3.5 Правил.  
5.5. У процесі Визначення Переможця кожного з шести етапів Акції та Додаткового Призу Акції у 6-му етапі 
Акції обирається 1 (один) основний Переможець, а також 3 (три) резервних Переможця. Резервний 
Переможець може отримати Приз/Додатковий Приз Акції у випадку відмови основного Переможця, ненадання 
ним необхідних документів у визначений строк (протягом 3 (трьох) днів з дня інформування Клієнта про 
перемогу в Акції), або якщо впродовж 7 (семи) днів з дати проведення розіграшу Організатор Акції не зміг 
зв’язатися з основним Переможцем. 
5.6. Визначення власників Гарантованих Подарунків та Переможця Акції відбувається у присутності 
уповноваженої Комісії, що складається з представників Організатора та нотаріуса. Склад Комісії 
затверджується згідно з внутрішніми нормативними документами АТ «ОТП Банк». 
5.7. Визначення Переможця Акції відбуватиметься шляхом випадкової комп’ютерної вибірки клієнтів з 
електронної бази всіх клієнтів,  що виконали умови Акції згідно п.3.2.2 даних Правил. 
5.8. Про результати визначення Власників Гарантованих Подарунків, Додаткових Гарантованих Подарунків 
Акції, Переможців Акції, які здобули право на отримання Головного Призу Акції/Додаткового головного призу 
Акції, Комісія складає протокол, що має містити підписи усіх членів Комісії. 
6. Результати визначення Переможців Акції 
6.1. Про результати визначення Власників Гарантованих Подарунків, Додаткових Гарантованих Подарунків 
Акції та Переможців кожного етапу Акції, які здобули право на отримання відповідних Гарантованих Подарунків 
, Додаткових Гарантованих Подарунків Акції,  Головного Призу Акції та Додаткового Головного Призу Акції, 
Організатори повідомляють останніх окремо телефоном або електронною поштою протягом 7 (семи) 
банківських днів з дати визначення Власників Гарантованих Подарунків, Додаткових Гарантованих Подарунків 
Акції та  проведення відповідного розіграшу Головного Призу кожного з етапів Акції та Додаткового Головного 
Призу Акції у шостому етапі.  
6.2. Переможець повинен підписати письмову згоду на участь у Акції, форма згоди на участь в Акції 
визначається на розсуд Банку. 
6.3. Підписання письмової згоди автоматично означає згоду Учасника Акції на участь в Акції. Такою згодою 
Переможець погоджуються давати рекламні інтерв'ю про участь в Акції, зокрема по радіо, телебаченні, в 
соціальних мережах, а також у інших засобах масової інформації, та фотографуватися для виготовлення 
графічних рекламних матеріалів без сплати за це жодної винагороди. Усі авторські права на такі інтерв'ю та на 
інші матеріали належатимуть Організаторам Акції. 
6.4. Якщо Переможець знаходиться на території України, але не може відвідати відділення Банку для 
підписання Заяви, Переможцю необхідно отримати від співробітника відділення Банку, де був відкритий 
картковий рахунок, що приніс перемогу, форму Заяви факсом або електронною поштою, заповнити, засвідчити 
у нотаріуса та надіслати оригінал до відділення Банку; 
6.5. Якщо Переможець знаходиться за межами України та не може вчасно відвідати відділення Банку для 
підписання Заяви, Переможцю необхідно отримати від співробітника відділення Банку, де був відкритий 
картковий рахунок, що приніс перемогу, форму Заяви факсом або електронною поштою, заповнити, 
легалізувати*** та надіслати оригінал до відділення Банку кур‘єрською службою. 
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***«Легалізація» - надання юридичної сили документу, який був складений на території іноземної держави. 
Такий документ має бути нотаріально засвідчений за місцем його видачі, перекладений на українську мову та 
легалізований у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не 
передбачено інше. Документ також може бути засвідчений у посольстві відповідної держави в Україні та 
легалізований у МЗС України або засвідчений шляхом проставлення апостиля, передбаченого статтею 4 
Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05.10.1961р. 
6.6. Беручи участь у Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними 
Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.  
6.7. Учасники, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Організаторам Акції інформацію 
(включаючи особисту), визначену Організаторами як необхідну для отримання Призів та Подарунків.  
6.8. 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  призів тощо) вважається 
відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організаторів Акції 
будь-якої компенсації. 
6.9. Вручення Гарантованих Подарунків, Додаткових Гарантованих Подарунків Акції,  Головного призу та 
Додаткового Головного Призу Акції Переможцю Акції  здійснюється протягом 20 (двадцяти) банківських днів 
після визначення переможців, Виконавцем або залученими ним третіми особами, у присутності співробітника 
відділення Банку в якому була оформлена картка.  При цьому, Вручення Гарантованих Подарунків  та 
Головного призу здійснюється ТОВ «ТМА КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ», а вручення Додаткових Гарантованих 
Подарунків Акції та Додаткового Головного Призу Акції здійснюється ТОВ «Альянс Холдинг». Оподаткування 
вартості Головних Призів Акції та Додаткових Головних Призів Акції проводиться у відповідності до чинного 
законодавства України. 
6.10. Про наявність Головного Призу/Додаткового Головного Призу  у відділенні Банку Власників 
Гарантованих Подарунків та Переможця Акції буде проінформовано засобами телефонного зв’язку. 
7.  Інші умови  
7.1. Організатори Акції не несуть відповідальності за достовірність наданої учасниками Акції інформації 
щодо контактів з ними.  
7.2. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.  
7.3. Сплата податків здійснюється Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.  
7.4. У будь-якому випадку відповідальність Організаторів Акції  обмежується сумою Призу. 
7.5. Організатори Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання власниками Гарантованих 
Подарунків, Додаткових Гарантованих Подарунків Акції,  Головного призу та Додаткового Головного Призу Акції 
у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організаторів та Виконавця 
(відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України, за якість 
Гарантованих Подарунків, Додаткових Гарантованих Подарунків Акції,  Головного призу та Додаткового 
Головного Призу Акції. 
7.6. Організатори Акції декларують, що у програмному забезпеченні, що використовується для визначення 
Переможця, не використовуються процедури та алгоритми, які б дозволили регулювати визначення 
Переможця. Також Організатори декларують, що комп’ютерні програми захищені від несанкціонованого 
доступу третіх осіб.  
7.7. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних 
питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організаторами 
Акції. Рішення Організаторів є остаточним та оскарженню не підлягає.  
7.8. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації 
(у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).  
7.9. Отримати роз’яснення даних Правил можна за номером телефону довідкового центру АТ «ОТП Банк» 
044 – 490 05 26 (вартість дзвінків тарифікуються за тарифами відповідних операторів зв’язку).  
7.10. Дані Правила розміщуються на веб-сайті Банку www.otpbank.com.ua. Організатор залишає за собою      
право змінювати умови Акції та публікувати додаткову чи оновлену інформацію про Акцію на веб-сайті Банку. 
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