
 

 

Додаток  №1  до Рішення Тарифного Комітету №_____ від «___» __________2012 року 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ  

з умовною назвою «Шалене літо» 

1. Організатор Акції  

1.1. Організатором Акції «Шалене літо» (надалі – «Акція») є Публічне акціонерне 

товариство «ОТП Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 

(надалі – «Організатор» чи «Банк»).  

2. Основні положення Акції 

2.1. Період проведення Акції:  з 10.07.2012р. по 10.09.2012р. включно (далі – «Період 

проведення Акції»). 

2.2. Територія проведення Акції – відділення АТ «ОТП Банк», що розташовані на 

території України.  

2.3. Учасники Акції: Акція проводиться серед дієздатних фізичних осіб – резидентів 

України, які є громадянами України, офіційно працевлаштовані, офіційний дохід 

достатній для погашення кредиту та мають стаж на останньому місці роботи понад 

6 місяців.  В Акції можуть взяти участь фізичні особи віком від 25 років до 60 років 

(далі – «Учасники»).  

2.4. Кредитний продукт, в рамках якого проводиться Акція – Кредит готівкою.  

2.5. Сума кредиту – до 30 000 грн. 

2.6. Призовий фонд: 10 (десять) чашок (далі – «Призи»). Кожен з Переможців зможе 

отримати чашку у відділенні АТ «ОТП Банк», в якому був оформлен кредит.  

2.7. Грошовий еквівалент  вартості Призу не надається. 

3. Умови та порядок участі в Акції  

3.1. Для  участі у розіграші Призів Учаснику, необхідно: 

- в Період проведення Акції  оформити кредитну угоду та отримати кредит в АТ «ОТП 

Банк»  на суму до 30 000 грн;  

- на момент проведення розіграшу не мають прострочення виконання кредитних 

зобов`язань. 

3.2. Учасником розіграшу Призів по Акції «Шалене літо» стає кожен клієнт, який 

оформив кредитну угоду в АТ «ОТП Банк», відповідно умовам Акції.  

 

4. Визначення Переможців Акції  

4.1. Визначення  Переможців  Ації,  які  отримають  Призи, проходитиме  за  адресою: 

м. Київ, вул. Фізкультури, 28-Д, 18 вересня 2012 року та розпочнеться о 10.00 год. 

4.2. Визначення Переможців відбуватиметься шляхом випадкового вибору 10 (десяти) 

Учасників Акції з електронної бази всіх Учасників Акції «Шалене літо». Випадковий 

вибір здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення. 

4.3. У процесі Визначення Переможців Акції обираються 10 (десять) основних 

Переможців, а також додатково 10 (десять) резервних. Резервні Переможці можуть 



 

 

отримати  Приз у випадку відмови основних Переможців, ненадання ними 

необхідних документів у визначений строк, або якщо впродовж 3-х днів з дати 

проведення розіграшу Організатор Акції не зміг зв’язатися з основними 

Переможцями. 

4.4. Визначення Переможців Акції відбувається у присутності уповноваженої Комісії, що 

складається з представників Організатора та нотаріуса. Склад Комісії 

затверджується згідно з внутрішніми нормативними документами АТ «ОТП Банк». 

4.5. Про результати визначення Переможців Акції Комісія складає протокол, 

засвідчений нотаріусом, що має містити підписи усіх членів Комісії. 

5. Результати визначення Переможців Акції 

5.1. Результати визначення Переможців Акції будуть опубліковані на веб-сайті Банку 

www.otpbank.com.ua протягом 5 (п`яти) банківських днів після того, як відбулося 

визначення Переможців, але за умови надання Переможцями усіх документів, 

визначених у п. 5.3. цих Правил. 

5.2. Про результати визначення Переможців Акції Організатор повідомляє Переможців 

окремо телефоном, або електронною поштою протягом 3 (трьох) банківських днів 

з дати проведення відповідного розіграшу.  

5.3. Підписання письмової згоди Переможця Акції автоматично означає згоду клієнта 

на участь в Акції. Такою згодою Переможці погоджуються давати рекламні інтерв'ю 

про участь в Акції, зокрема по радіо та на телебаченні, а також у інших засобах 

масової інформації, або фотографуватися для виготовлення графічних рекламних 

матеріалів без сплати за це жодної винагороди. Усі авторські права на такі 

інтерв'ю та на інші матеріали належатимуть Організатору Акції. 

Якщо Переможець знаходиться на території України, але не може відвідати відділення 

Банку для підписання Заяви, Переможцю необхідно отримати від співробітника відділення 

Банку форму Заяви факсом або електронною поштою, заповнити, засвідчити у нотаріуса 

та надіслати оригінал до відділення Банку; 

Якщо Переможець знаходиться за межами України та не може вчасно відвідати відділення 

Банку для підписання Заяви, Переможцю необхідно отримати від співробітника відділення 

Банку форму Заяви факсом або електронною поштою, заповнити, легалізувати*** та 

надіслати оригінал до відділення Банку кур‘єрською службою DHL або TNT. 

***«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. 

5.4. Приймаючи  участь у Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт 

ознайомлення з даними Правилами Акції і надають свою повну та безумовну згоду 

з ними.  

5.5. Учасники, приймаючи участь в Акції, добровільно погоджуються надати 

Організатору Акції інформацію (включаючи особисту), визначену Організатором 

як необхідну для отримання призів.  

5.6. 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 Організатора Акції 

будь-якої компенсації. 

5.7. У разі, якщо Організатор Акції впродовж 3 (трьох) банківських днів не зміг 

зв’язатися з Переможцем, або Переможець впродовж 5 (п’яти) банківських днів з 
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дати розіграшу не дав свою письмову згоду (за формою, визначеною Банком) на 

отримання  Призу та інші документи, визначені в п. 5.3. цих Правил, право на 

отримання  Призу переходить до Переможця, який є наступним у резервному 

списку, що був визначений методом випадкового вибору згідно з пунктом 4.3. цих 

Правил. 

5.8. Вручення Переможцю Призу здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів 

після отримання співробітником відділення Банку заяви від Переможця про згоду на 

отримання Призу і за умови виконання останнім всіх умов цих Правил.  

5.9. Переможець Акції отримує  Приз у відділенні Банку, де була оформлена кредитна 

угода, що принесла перемогу клієнту. 

5.10. Про наявність Призу у відділенні Банку Переможця буде проінформовано 

засобами телефонного зв’язку. 

6. Інші умови  

6.1. Організатор Акції не несе відповідальності за достовірність наданої учасниками 

Акції інформації щодо контактів з ними.  

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

6.3. Сплата податків здійснюється відповідно до чинного законодавства України.  

6.4. У будь-якому випадку відповідальність Організатора Акції  обмежується сумою 

Призу. 

6.5. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання 

Переможцем Призу у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза 

межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів, хвороба, 

відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України, за якість призів Акції. 

6.6. Організатор Акції декларує, що у програмному забезпеченні, що використовується 

для визначення Переможця, не використовуються процедури та алгоритми, які б 

дозволили регулювати визначення Переможця. Також Організатор декларує, що 

комп’ютерні програми захищені від несанкціонованого доступу третіх осіб.  

6.7. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих 

Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими 

Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції. Рішення 

Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.  

6.8. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними 

інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).  

6.9. Отримати роз’яснення даних Правил можна за номером телефону довідкового 

центру АТ «ОТП Банк» 0-800-300-0-50  (дзвінки зі стаціонарних телефонів 

в межах території України безкоштовні, дзвінки з мобільних телефонів 

тарифікуються за тарифами відповідних операторів).  

6.10. Дані Правила розміщуються на веб-сайті Банку www.otpbank.ua. Банк залишає за 

собою право публікувати додаткову інформацію про Акцію. 


