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Додаток  №1  до Рішення Тарифного Комітету №_____ від  «    »  _________ 2016 року 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ з умовною назвою 

«Вболівай на ЄВРО 2016 з OTP Tickets Travel Card» 

1. Організатором та Виконавцем Акції «Вболівай на ЄВРО 2016 з OTP Tickets Travel Card» (далі – «Акція») є 

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

(надалі – «Організатор», АТ «ОТП Банк»). 

2. Основні положення Акції 

2.1. Акція проводиться серед фізичних осіб, які на 10.06.2016 вже є держателями  спільної платіжної картки 
OТP Tickets Travel Сard Visa Platinum (далі – Існуючі клієнти) та серед фізичних осіб, які  відкрили спільну 
платіжну картку OТP Tickets Travel Сard Visa Platinum (далі- Нові клієнти Банку) у період проведення Акції, 

та/або виконали усі умови Акції.    

2.2. До переліку платіжних карток від ОТП Банку, що приймають участь в Акції, входять наступні картки: OТP 
Tiсkets Travel Сard Visa Platinum в національній валюті та в доларах США. Картки OTP Tickets Travel Card 
співробітників ОТП Банку приймають участь в Акції. 

2.3. В Акції можуть взяти участь дієздатні фізичні особи, які є громадянами України і досягли  18 років (далі – 
«Учасники»).  

2.4. Період проведення Акції: з 10.06.2016р. по 06.07.2016р. включно (далі – «Період проведення Акції»). 
2.5. Акція діє на всій території України за виключенням АР Крим та території проведення АТО та території, що 

не контролюється українською владою.  
2.6. Призовий Фонд Акції:  

Призи:   5 (п’ять) сертифікатів мережі «Гудвайн» номіналом 500,00 грн. (п`ятсот  гривень 00 коп.) кожен. 

 

3. Умови та порядок участі в Акції  

3.1. Існуючи та нові клієнти Банку, держателі платіжних карток, вказаних у п.2.2. даних Правил, які в період з 
10.06.2016 по 06.07.2016 року включно здійснили розрахунки карткою OTP Tickets Travel Card у будь-якій 
торговельно сервісній мережі та/або мережі Інтернет на суму більше 7 000,00 грн. (сім тисяч гривень 00 
коп.) або 280,00 доларів США (двісті вісімдесят доларів США), підписались на сторінку Банку у соціальній 
мережі Facebook (далі FB) мають право взяти участь у розіграші одного з 5 (п’яти ) сертифікатів мережі 
«Гудвайн» номіналом 500,00 грн. (п`ятсот  гривень 00 коп.) кожен. 

3.2. В період Акції один Клієнт має право отримати 1 (один)  сертифікат мережі «Гудвайн» номіналом 500,00 
грн.  (п`ятсот  гривень 00 коп.). 

4. Визначення Переможців Акції  
4.1. Визначення Переможців Акції, проводиться Банком: 07.07.2016 року за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 

43, к. 602  шляхом випадкового вибору клієнтів, які виконали умови Акції згідно цих Правил.  
4.2. Визначення Переможцiв Акції відбувається у присутності уповноваженої Комісії, що складається з 

представників Організатора. Склад Комісії затверджується згідно з внутрішніми нормативними 
документами АТ «ОТП Банк». 

4.3. Про результати розіграшу Призів Акції Комісія складає Протокол, що має містити підписи усіх членів Комісії. 

5. Результати визначення Переможцiв Акції 

5.1. Результати визначення Переможцiв Акції будуть опубліковані на веб-сайті Банку www.otpbank.com.ua 
протягом 10 (десяти) банківських днів після того, як відбулося визначення Переможцiв, але за умови 
надання Переможцем усіх документів, визначених у п. 5.3. цих Правил. 

5.2. Про результати визначення Переможцiв Акції Організатори повідомляють Переможцiв окремо телефоном 
або електронною поштою протягом 3 (трьох) банківських днів з дати проведення відповідного розіграшу.  

5.3. Якщо Виконавець Акції не зміг зв’язатися з Переможцем Акції протягом 3 (трьох) банківських днів з дати 
розіграшу або Переможець Акції не дав свою Згоду (відповідно до п. 5.3. Правил) протягом 5 (п’яти) 
банківських днів з дати розіграшу, такий Переможець втрачає право на отримання Призу Акції. 

5.4. Переможець зобов’язується впродовж 5 (п’яти) банківських днів з дати розіграшу надати Банку свою 
письмову заяву за встановленою Банком формою про згоду на отримання Призу Акції та дозвіл на 
використання особистих даних (імені, фотографії, інтерв'ю та інших матеріалів про Переможця) в контексті 
Переможця Акції на сайті Банку www.otpbank.com.ua (надалі – «Заява»), копію довідки про присвоєння 
ідентифікаційного номеру та копії паспорту (копії сторінок з П.І.Б., фотокарткою та інформацією про місце 
реєстрації) разом з Актом прийому-передачі Призу.  

5.5. Підписання згоди автоматично означає згоду клієнта на участь в Акції. Такою згодою Переможець 
погоджується давати рекламні інтерв'ю про участь в Акції, зокрема по радіо, телебаченні, в соціальних 
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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. 

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; 

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. 

***«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. 

5.6. Беручи участь у Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами 
Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.  

5.7. Учасники, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Організатору Акції інформацію 
(включаючи особисту), визначену Організатором як необхідну для отримання Призу.  

5.8. 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 Акції тощо) 
вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від 
Організаторів Акції будь-якої компенсації. 

5.9. Вручення Призів власникам 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.  

5.10. Про наявність Призу у відділенні Банку клієнтів-власників Призів Акції буде проінформовано засобами 
телефонного зв’язку. 

6. Інші умови  

6.1. Організатори Акції не несуть 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  Організатором відповідно до чинного законодавства України.  
6.4. У будь-якому випадку відповідальність Організатора Акції  обмежується сумою Призу Акції. 
6.5. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання Переможцем Призу Акції 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 Призу 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 Організатори декларують, 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 номерами телефону довідкового центру АТ «ОТП Банк»:                  
044 490 05 26 та 044 290 92 36 (міський номер для м. Києва, дзвінки зі стаціонарних та мобільних 
телефонів в межах території України  тарифікуються за тарифами відповідних операторів).  

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