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Додаток  №1  до Рішення Тарифного Комітету № ___ від  «__»  ______ 2016 року 
 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ з умовною назвою 
«Повертаємо до 50% від розрахунків ЩОДНЯ» 

(нова редакція діє з 5 грудня 2016 року) 
          Замовником Акції «Повертаємо до 50% від розрахунків ЩОДНЯ» (далі – «Акція») є Представництво 
Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 
17/52А, поверх 4, оф. 404а (надалі – «Замовник»). 
       Організатором Акції «Повертаємо до 50% від розрахунків ЩОДНЯ» (далі – «Акція») є Публічне акціонерне 
товариство «ОТП Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 (надалі – «Організатор» або 
«Банк»). 
        Виконавцем Акції «Повертаємо до 50% від розрахунків ЩОДНЯ» (далі – «Акція») є Товариство з 
обмеженою відповідальністю «ТМА КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ», що знаходиться за адресою: м. Київ, Подільський 
район, вул. Фрунзе, 13а (надалі – «Виконавець»).  
        
Основні положення Акції 
1.1. Акція проводиться серед клієнтів - власників кредитних карток та карток з встановленою кредитною лінією 

Mastercard від АТ «ОТП Банк».  
1.2. В Акції приймають участь усі кредитні картки та картки з встановленою кредитною лінією Masterсard від АТ 

«ОТП Банк». 
1.3. В Акції можуть взяти участь дієздатні фізичні особи, які є громадянами України і досягли  21 років (далі – 

«Учасники»). Співробітники Організатора Акції  мають право приймати участь в Акції на загальних умовах. 
1.4. Період проведення Акції: з 21.11.2016р. по 30.12.2016р. включно (далі – «Період проведення Акції»).  

Акція діє на всій території України за виключенням АР Крим,  території проведення АТО та території, що не 
контролюється українською владою.  

1.5. Виконавець Акції має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб. 
 

1.6. Подарунковий Фонд Акції:  
 
За умовами цих Правил Подарунками Акції є:  
1.6.1. Подарунок 1: подарунковий сертифікат на суму 2 000,00 (дві тисячі) грн. на придбання 
товарів/послуг в інтернет-магазині «Розетка» у кількості 12 штук (по два сертифікати для одного 
Переможця).  
1.6.2.  Подарунок 2: грошові кошти, які перераховуються Переможцям, як відшкодування за здійсненні 
Транзакції у Період проведення Акції у розмірі 10%, 20%, 30%, 40%, 50% в залежності від суми здійсненої 
Транзакції..  
Максимальна сума грошових коштів для відшкодування за здійсненні Транзакції для одного клієнта 
протягом 1 (одного) дня не перевищує 750 (сімсот п’ятдесят) гривень.   
 
 
 
         

1.7. Виконавець Акції та/або залучені ним треті особи забезпечують вручення Подарунків Акції, що зазначені у 
п.1.6.1. Правил. Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті 
отримання Подарунків Акції, що зазначені у п. 1.6.1. Правил, забезпечується Виконавцем Акції та/або 
залученими ним третіми особами відповідно до вимог законодавства України.  

1.8. Виконавець Акції та/або залучені ним треті особи забезпечують вручення (перерахування грошових коштів) 
Подарунків Акції, що зазначені у п.1.6.2. Правил. 

1.9. Грошові кошти, що вказані у п.1.6.2. цих Правил валюта - Українська гривня, що перераховуються 
Виконавцем на банківський/картковий рахунок Переможців Акції. 

1.10. Грошові кошти перераховуються виключно на рахунок власників кредитних карток та карток з 
встановленою кредитною лінією Mastercard від АТ «ОТП Банк», емітовані Банком, не допускається 
перерахування (вручення) грошових коштів на будь-які інші картки. 

2. Умови та порядок участі в Акції  
2.1. В Акції приймають участь клієнти Банку, власники кредитних карток та карток з кредитним лімітом 

Masterсard від АТ «ОТП Банк» (надалі – «Картка»/»Картки»),  які в Період проведення Акції здійснили 
оплату товарів/послуг за допомогою Картки (надалі – «Транзакція») у будь-якій торговій мережі чи мережі 
Інтернет на суму від 500,00 (п’ятисот) гривень за 1 (один) день.   

2.2. 2.1.1. Дані про кожного власника кредитних карток та карток з кредитним лімітом Masterсard від АТ «ОТП 
Банк», який виконає умови участі в Акції, зазначені у п.2.1. Правил, заносяться в зашифрованому вигляді в 
базу Акції. Відповідальність за достовірність даних у базі Акції несе Банк. Не відповідають умовам Акції: 
- операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «21» листопада 2016 року та після «23» годин 
«59» хвилин «30» грудня 2016 року за київським часом; 
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- 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; 
- операції з отримання готівки через банкомати/пристрої самообслуговування/пункти видачі готівки та/або 
через інші кредитно-фінансові установи; 
 

2.3. Щодня, серед всіх клієнтів Банку, що виконали умови цих Правил, буде обрано Переможців Акції, які 
здобудуть право на отримання Подарунку 2. Кількість щоденних Переможців Акції обмежено. Максимальна 

сума грошових коштів для відшкодування за здійсненні Транзакції не може перевищувати 17 875 
(сімнадцять тисяч вісімсот сімдесят п’ять) гривень в 1 (один) день.  

2.4. Щотижня, серед всіх клієнтів Банку, що виконали умови цих Правил, буде обрано 1 (одного) Переможця 
Акції, який має право отримати Подарунок 1. 
 

2.5. Подарунок 2 (грошова сума) перераховується Переможцю на підставі Протоколу визначення Переможців, 
що складається за відповідний період вказаний в п.3.2. цих Правил, в якому вказані перелік клієнтів, що 
виграли Подарунки 2, їх паспортні дані, ІПН, реквізити для зарахування грошової суми та грошову суму, яка 
повинна бути перерахована.  

2.6. Подарунок 1 вручається Переможцю на підставі Протоколу визначення Переможців, що складається за 
відповідний період вказаний в п. 3.3. цих Правил, в якому вказані ПІБ, паспортні дані та ІПН Переможця. 

 
3. Визначення Переможців Акції  

 
3.1. Визначення Переможців Акції відбувається на основі Бази Акції, що зазначена в п.2.1.1. цих Правил. 
3.2. Визначення Переможців, які мають право отримати Подарунок 2 проводиться щоденно, шляхом 

випадкового вибору з усіх клієнтів, які виконали умови цих Правил. Фіксація Переможців Акції проводиться у 
наступні дати за відповідні періоди: 
30.11.2016 року (за період: 21.11.2016 - 23.11.2016 року включно);  
02.12.2016 року (за період: 24.11.2016 - 27.11.2016 року включно);  
09.12.2016 року (за період: 28.11.2016 - 30.11.2016 року включно);  
13.12.2016 року (за період: 01.12.2016 - 04.12.2016 року включно);  
16.12.2016 року (за період: 05.12.2016 - 07.12.2016 року включно);   
20.12.2016 року (за період: 08.12.2016 - 11.12.2016 року включно);  
23.12.2016 року (за період: 12.12.2016 - 14.12.2016 року включно);  
27.12.2016 року (за період: 15.12.2016 - 18.12.2016 року включно);  
30.12.2016 року (за період: 19.12.2016 - 21.12.2016 року включно); 
04.01.2017 року (за період:22.12.2016-25.12.2016 року включно); 
10.01.2017 року (за період:26.12.2016-28.12.2016 року включно); 
12.01.2017 року (за період:29.12.2016-30.12.2016 року включно). 
 

3.3. Визначення Переможців, які мають право отримати Подарунок 1 проводиться щотижня шляхом 
випадкового вибору з усіх клієнтів, які виконали умови цих Правил. Фіксація Переможців Акції проводиться у 
наступні дати за відповідні періоди: 

06.12.2016 року (за період:21.11.2016-27.11.2016 року включно); 
13.12.2016 року (за період:28.11.2016-04.12.2016 року включно); 
20.12.2016 року (за період:05.12.2016-11.12.2016 року включно); 
27.12.2016 року (за період:12.12.2016-18.12.2016 року включно); 
04.01.2017 року (за період:19.12.2016-25.12.2016 року включно); 
12.01.2016 року (за період: 26.12.2016-30.12.2016 року включно). 
 
3.4. Визначення Переможців Акції відбувається у присутності уповноваженої Комісії, що складається з 

представників Організатора за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, к.602. Склад Комісії затверджується 
згідно з внутрішніми нормативними документами АТ «ОТП Банк». 

3.5. Результати визначення Переможців Акції фіксуються в Протоколах визначення Переможців, які 
складаються у дати вказані в п.3.2. та п. 3.3. цих Правил. 

4. Результати визначення Переможців Акції та умови отримання Подарунків Акції 
4.1. Результати визначення Переможців Акції будуть опубліковані на веб-сайті Банку www.otpbank.com.ua в 

дати вказані в п.3.2. та 3.3. цих Правил. 
4.2. Про результати визначення Переможців Акції Організатор повідомляє Переможців окремо телефоном або 

електронною поштою протягом 3 (трьох) банківських днів з дати проведення відповідного визначення 
Переможців Акції.  
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4.3. Беручи участь у Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами 
Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.  

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

4.5. 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/Виконавця Акції будь-якої компенсації. 

4.6. Після проведення фіксації Переможців Акції вказаних в п.3.2. та 3.3. цих Правил, та підписання Протоколів 
вказаних в пп.2.5., 2.6. цих Правил Організатор Акції протягом 5 (п’яти) календарних днів передає 
Виконавцю Акції список Переможців Акції та копію Протоколу, де буде вказана інформація передбачена в 
п. 2.5. та п.2.6. цих Правил (надалі – Список). 

4.7. Переможцю Акції, який має право на отримання Подарунку 2 та який виконав всі умови Правил, 
перераховуються грошові кошти на банківський рахунок/ картковий рахунок, що вказаний у Списку, який 
надається Організатором, відповідно до п.4.6. цих Правил протягом 5 (п’яти) банківських днів після 
отримання Списку та копії Протоколу від Організатора.   

4.8. Переможець Акції, який має право на отримання Подарунку 1, повинен прибути до відповідного Відділення 
Банку, місце та час отримання Подарунку повідомляється йому шляхом вказаним в п.4.2. цих Правил. При 
цьому вручення Подарунку 1 відбувається протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту коли Організатор 
зв’яжеться з таким Переможцем. При врученні Подарунку 1 Переможець Акції надає Організатору свою 
письмову заяву за встановленою Банком формою про згоду на отримання Подарунку 1 Акції та дозвіл на 
використання особистих даних (імені, фотографії, інтерв'ю та інших матеріалів про Переможця) в контексті 
Переможця Акції. Підписання письмової 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 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 Організатору Акції. 

5. Інші умови  
5.1. Замовник/Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за достовірність наданої учасниками 

Акції інформації щодо контактів з ними. 
5.2. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.  
5.3. Сплата податків здійснюється  Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.  
5.4. У будь-якому випадку відповідальність Виконавця Акції  обмежується сумою Подарунку Акції. 
5.5. Замовник/Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання 

Переможцем Подарунку Акції у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю 
Замовника/Організатора/Виконавця (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), 
за роботу операторів зв’язку України. 

5.6. 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.  

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. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації 
(у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).  

5.9. Отримати роз’яснення даних Правил можна за номерами телефону довідкового центру АТ «ОТП Банк»: 
044 490 05 26, 044 290 92 05 (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.ua. Банк залишає за собою право 
змінювати/публікувати додаткову інформацію про Акцію. 

5.11. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з 
даними офіційними Правилами Акції. Порушення Учасником Акції/Переможцем Акції цих Правил або 
відмова Учасника Акції/Переможця Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою 
Учасника Акції/Переможця Акції від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не 
має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої 
компенсації. 

5.12. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції 
повідомляється: 

5.12.1. Володільцем персональних даних Переможців Акції є Банк;  
5.12.2. персональні дані Переможця Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, 
маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері 
бухгалтерського обліку; 
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5.12.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 5.12.2 цих Правил, обробляються 
ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти 
ідентифікаційний код, адреса реєстрації; 
5.12.4. з персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, 
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, 
передача), знеособлення, знищення персональних даних; 
5.12.5. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Виконавець, та будь-які залучені 
Виконавцем/Банком треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які 
передбачені Законом;; 
5.12.6. персональні дані Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або 
повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 5.12.2 
цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Переможців Акції без згоди 
суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених 
Законом України «Про захист персональних даних», і лише (коли це потрібно) в інтересах 
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;  
5.12.7. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом 
Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку 
зберігання персональних даних. Персональні дані Переможців Акції будуть зберігатися протягом 
терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, зазначеної у п. 5.12.2 
цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання 
персональних даних. 
5.12.8. Переможці Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, 
надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, 
але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочення Акції.  
5.12.9. Переможці Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону. 
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