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Додаток  №1 до Рішення Тарифного Комітету № 119 від « 10 » листопада 2015 року 

 
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ з умовною назвою 

«Поповнення мобільного від ОТП клієнтам, які отримали в АТ «ОТП Банк» кредит на придбання 
товару  та оформили неіменну картку з кредитним лімітом» 

(Нова редакція від 14.01.2016) 
1.1. Замовником Акції є Представництво «МастерКард Юроп SA» в Україні (далі – Замовник), яке 
знаходиться за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, поверх 4А, оф. 404-А.   
1.2. Організатор Акції: АТ «ОТП Банк» (далі також – Банк або Організатор). 
Виконавець Акції:  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. Основні положення Акції 
2.1. Період проведення Акції: з 01.12.2015р. по 29.02.2016р. включно (далі – Період проведення Акції) 
2.2. Акція проводиться серед дієздатних фізичних осіб – резидентів України, які досягли 21 років, які в 
період дії Акції разом з кредитом на придбання товарів оформили неіменну картку з кредитним лімітом в АТ 
«ОТП Банк»  і зареєстрували отриманий від АТ «ОТП Банк» промо код на сайті Банку: www.otpbank.com.ua. 
(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 АР Крим, території проведення АТО та території, 
що не контролюється українською владою. 
2.5. Подарунковий Фонд Акції:  

- 87 кодів для поповнення рахунку мобільного телефону на 25,00 грн. (двадцять п’ять гривень 00 коп.) з 

01.12.2015р по 14.01.2016.  

- 2 603 кодів для поповнення рахунку мобільного телефону на 50,00 грн. (п’ятдесят гривень 00 коп.) з 

15.01.2016р по 29.02.2016р.  

- 7 Головних призів  - поповнення мобільного телефону на суму: 

 на  1 000 (одна тисяча) грн. (далі - 1 рівень), для Учасників Акції які здійснили торговельну 

операцію з використанням картки в день підписання кредитної угоди, які будуть розігруватись 

щотижнево з 15.01.2016р по 29.02.2016р..; 

або  

 на  500 (п’ятсот) грн. (далі 2 рівень), для Учасників Акції які здійснили торговельну операцію з 

використанням картки в період з 2-го по 5-й день з моменту підписання кредитної угоди, які будуть 

розігруватись щотижнево з 15.01.2016р по 29.02.2016р. 

Увага! Загальний фонд Головних призів Акції не може перевищувати  7 000,00 грн. (сім тисяч гривень 00 

копійок). У разі неможливості вручення 1 рівня, в зв’язку із невиконання Учасниками Акції умов участі в Акції, 

для отримання 1 рівня, проводиться визначення серед Учасників Акції, які виконали умови участі в Акції, для 

отримання 2 Рівня. Загальна кількість Призів 1 рівня та 2 рівня, не може перевищувати 7 штук. (Наприклад – 

право на отримання 1 Рівня здобули 3 Учасника Акції, у такому випадку – кількість « рівня не може 

перевищувати 4 штуки.). Учасники Акції не можуть здобути право на отримання 1 Рівня та 2 Рівня, одночасно.  

 

Код вводиться в спеціальну форму на сайті Банку за посиланням www.otpbank.com.ua. Переможець Акції, 

який виконав всі умови участі у Акції, вказані у цих Правилах, та визначений Банком під час введення коду, 

отриманого від Банку, на сайті www.otpbank.com.ua, гарантовано отримує пряме поповнення мобільного 

телефону. Подарунковий фонд надається Організатором Акції у період з 01.12.2015 року по 06.12.2015 року 

включно та Виконавцем Акції у період з 07.12.2015 року по 29.02.2016 року включно.  

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 отримати кредит на придбання товарів продукт та оформити неіменну картку з 

кредитним лімітом  
- Провести будь-яку торговельну операцію або зняття готівки в банкоматах Банку /в касі Банку з 

використанням оформленої неіменної картки з кредитнім лімітом не пізніше 10 днів з дати 
оформлення кредитного Договору 

- Зареєструвати отриманий від АТ «ОТП Банк» промо код на сайті Банку: www.otpbank.com.ua 
3.2. Не відповідають умовам Акції: 

http://www.otpbank.com.ua/ukr/
http://www.otpbank.com.ua/
http://www.otpbank.com.ua/


 

2 

 

- операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «01» грудня 2015 року та після «23» годин «59» 
хвилин «29» лютого 2016 року за київським часом; 
- перекази коштів з рахунку картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було 
здійснено в відділення банку, в тому числі перекази для 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; 
- операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток. 

4. Визначення Учасників Акції, що здобули право на отримання Подарунку (далі - Переможці)  
4.1. Визначення Переможців Акції, що здобули право на отримання гарантованого подарунку, проводиться 

Банком щоденно, окрім вихідних, протягом дії Акції за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, к.603 
шляхом вибору клієнтів, які виконали усі умови Акції, згідно цих Правил. 

4.2. Визначення Головних переможців проводиться Банком у наступні дати: 18.01.2016, 25.01.2016, 
01.02.2016, 08.02.2016, 15.02.2016, 22.02.2016, 01.03.2016, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, к. 
602, шляхом випадкового вибору клієнтів, які виконали умови Акції згідно цих Правил.  

4.3. Визначення Головних Переможцiв Акції відбувається у присутності спеціально призначеної Банком 
Комісії, Склад Комісії та ії Секретар затверджується рішенням Тарифного Комітету. 

4.4. Поповнення рахунку Переможця Акції відбувається на  номер мобільного оператора України вказаного 
Переможцем Акції під Час  реєстрації промо-кодів в спеціальній формі на сайті Банку за посиланням 
www.otpbank.com.ua в строк дії Акції, шляхом прямого поповнення Виконавцем та/або залучених ним 
третіми особами. Якщо Переможець помилився в номері телефону для поповнення і надав Банку цю 
інформацію після того як Банк поповнив зареєстрований в формі на сайті номер телефону, Переможець 
втрачає право на отримання подарунку повторно. 

4.5. Поповнення зареєстрованого номеру телефона відбувається протягом 24 годин після реєстрації. 
4.6. Банк надає Замовнику номери телефонів для поповнення рахунків протягом 8 годин з моменту введення 

відповідних промо-кодів в реєстраційну форму на сайті Банку. 
4.7. Сплата податків та зборів з вартості Подарункового фонду, вказаного у п.2.5. Правил,здійснюється 

Виконавцем відповідно до норм чинного законодавства. 

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

Акції. 
5.7. 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.  

5.8. 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).  

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

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

