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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «2 роки безкоштовного зв’язку» 

з ко-бренд карткою «МТС – ОТП Банк»  

1. Організатор та Партнер Акції 

1.1. Організатором Акції є Публічне акціонерне товариство «ОТП   Банк» , що   знаходиться   за   адресою:   
м.   Київ,   вул.   Жилянська,   43 (надалі   – «Банк» або «Організатор»). 

1.2. Партнером Акції є Приватне акціонерне товариство «МТС Україна» (далі – «МТС Україна»), що 
знаходиться за адресою: вул. Лейпцизька, 15 (надалі   – «Партнер»). 

2. Основні положення Акції 

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

2.2. Акція діє на всій території України за виключенням АР Крим та території проведення АТО.  
2.3. Подарунковий Фонд Акції: 

 Гарантовані подарунки для абонентів МТС передплаченої форми розрахунків: 100 грн на АМА, 
200 грн на АМА1; 

 Гарантовані подарунки для абонентів МТС контрактної форми розрахунків: 2000 бонусів, 4000 
бонусів; 

 Головні подарунки, для абонентів МТС: 20 (двадцять) пакетів по 20000 бонусів, 2 (два) пакети 
по 50000 бонусів програми лояльності «МТС Бонус». 

2.4. Період проведення Акції: з 26.10.2015р. по 31.12.2015р. включно (далі – «Період проведення Акції») та 
відповідно Етапи проведення Акції і дати визначення Претендентів на Головні подарунки  (далі – «Етапи 
проведення Акції»): 

 
1-й етап - з 26.10.2015 р. по 30.11.2015 р. (включно), дата визначення Претендентів на Головні 
подарунки1-го етапу - 14.12.2015 р., Головні подарунки – 10 (десять) пакетів по 20000 бонусів, 1 (один) 
пакет по 50000 бонусів; 
 
2-й етап - з 01.12.2015 р. по 31.12.2015 р. (включно), дата визначення Претендентів на Головні 
подарунки2-го етапу  - 14.01.2015 р., Головні подарунки – 10 (десять) пакетів по 20000 бонусів, 1 (один) 
пакет по 50000 бонусів. 
 

2.5. Акція проводиться серед фізичних осіб, які на 26.10.2015 р. вже є держателями спільної платіжної картки 

«МТС – ОТП Банк» (далі- Існуючі клієнти Банку) та  серед фізичних осіб, які  відкрили спільну платіжну 

картку «МТС – ОТП Банк» (далі- Нові клієнти Банку), у Період проведення Акції: 

2.5.1. Нові клієнти Банку, які здійснили першу торгову транзакцію на суму від 200 грн спільною 

класичною платіжною карткою «МТС – ОТП Банк» в Період проведення Акції, гарантовано 

отримають 100 грн на АМА (абоненти МТС передплаченої форми розрахунків) або 2000 бонусів 

(абоненти МТС контрактної форми розрахунків); 

2.5.2. Нові клієнти Банку, які здійснили першу торгову транзакцію на суму від 200 грн спільною 

преміальною платіжною карткою «МТС – ОТП Банк» в Період проведення Акції, гарантовано 

отримають 200 грн на АМА (абоненти МТС передплаченої форми розрахунків) або 4000 бонусів 

(абоненти МТС контрактної форми розрахунків); 

2.5.3. Держателі (як нові, так і існуючі клієнти) спільної платіжної картки (як класичної, так і 

преміальної)  «МТС – ОТП Банк», які в один із двох етапів з 26.10.2015р. по 30.11.2015 р., з 

01.11.2015р. по 31.12.2015р., здійснили транзакції з використанням спільної платіжної картки 

«МТС – ОТП Банк»  на загальну суму 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 коп.) і більше, візьмуть 

участь у визначенні Претендентів на Головні подарунки, які отримають пакети бонусів (в 

кожному із Етапів  проведення Акції буде визначено по одинадцять Претендентів на Головні 

подарунки, які отримають 11 пакетів бонусів – 10 пакетів на 20000 бонусів і 1 пакет на 50000 

бонусів).  

                                                 
1 АМА – additional money account – додатковий рахунок, на якій зараховуються умовні кошти по маркетинговим акціям. 

Під 100 грн на АМА та 200 грн на АМА мається на увазі надання телекомунікаційних послуг на відповідну суму. 
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2.5.3.1. В кожному визначенні Претендентів на Головні подарунки беруть участь тільки ті транзакції, які 

списані з карткового рахунку учасника. 

2.5.3.2. Операції зі зняття готівки з Картки у банкоматах та касах банків не враховуються при 

визначенні Претендентів на Головні подарунки. 

2.6. Учасники акції, що отримають Гарантовані подарунки та Головні подарунки визначаються Організатором. 

Організатор надає Партнеру інформацію щодо Претендентів на Гарантовані подарунки та Головні 

подарунки, які набули право на їх отримання. Партнер Акції у повному обсязі забезпечує Гарантовані 

подарунки та Головні подарунки відповідно до інформації, отриманої від Організатора. 

2.7. Гарантовані подарунки та Головні подарунки будуть нараховані на мобільні рахунки Учасників та 
Претендентам на Головні подарунки наступним чином: 

 
- Учасникам 1-го етапу (з 26.10.2015 р. по 30.11.2015 р. (включно) – до 20.12.2015 р.; 
- Учасникам 2-го етапу (з 01.12.2015 р. по 31.12.2015 р. (включно) – до 20.01.2016 р. 

2.8. Про надання Гарантованих подарунків та Головних подарунків Учасники будуть повідомлені шляхом 
надсилання SMS повідомлення з номеру «MTS Bonus». 

2.9. Гарантовані подарунки для абонентів МТС передплаченої форми розрахунків (кошти на АМА) будуть 
нараховані на мобільні рахунки абонентів строком на 30 днів. Починаючи з 31 дня залишок не 
використаних послуг буде анульовано. Кошти на АМА можуть бути використані абонентом МТС 
Передплати на дзвінки по Україні на номери будь-якого з операторів, відправку SMS та MMS, послуги 
мобільного інтернету. 

2.10. Гарантовані подарунки для абонентів МТС контрактної форми розрахунків (бонуси) та Головні 
подарунки (пакети бонусів) будуть нараховані на мобільні рахунки абонентів МТС строком на 730 днів. 
Починаючи з 731 дня залишок не використаних бонусів буде анульовано. Бонуси можуть бути 
використані на подарунки програми лояльності «МТС Бонус». Бонуси можуть бути анульовані відповідно 
до умов програми лояльності «МТС Бонус». 

2.11. Гарантовані подарунки та Головні подарунки в грошовому еквіваленті не надаються. 
2.12. Участь у визначенні Претендентів на Головні подарунки для отримання  пакетів бонусів на 20000 

бонусів або 50000 бонусів, беруть  держателі спільних платіжних карток «МТС – ОТП Банк», які здійснили 
транзакцію з використанням картки на суму від 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 коп.)  і більше в один 
із, або у кожному з Етапів Акції. 

2.13.  Визначення Претендентів на Головні подарунки, відбувається відповідно до дат визначення 
Претендентів на Головні подарунки вказаних у п. 2.4. даних Правил за адресою: м. Київ, вул. 
Жилянська,43.  

2.14. Визначення Претендентів на Головні подарунки відбуватиметься шляхом випадкового вибору з 
електронної бази всіх держателів спільних карток «МТС – ОТП Банк», які здійснили транзакцію з 
використанням картки на суму від 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 коп.)  і більше у відповідному Етапі 
проведення Акції, у одному або двох Етапах Акції за період з 26.10.2015 по 31.12.2015,  за допомогою 
програми Excel, функція «Генератор випадкових чисел». 

2.15. Кожен окремий держатель спільної платіжної картки «МТС – ОТП Банк», який виконав умови п.п.  
2.5.3.,може взяти участь у визначенні Претендентів на Головні подарунки кожного з двох Етапів 
проведення Акції, але не більше ніж 1 раз у кожному з Етапів.  

2.16. У процесі Визначення Претендентів на Головні подарунки обирається 11 (одинадцять) Претендентів 
на Головні подарунки для кожного окремого Етапу проведення Акції.  

2.17. Визначення Претендентів на Головні подарунки відбувається у присутності уповноваженої Комісії, що 
складається з представників Організатора та нотаріуса. Склад Комісії затверджується згідно з 
внутрішніми нормативними документами АТ «ОТП Банк». 

2.18. Про результати визначення Претендентів на Головні подарунки Комісія складає протокол, що має 
містити підписи усіх членів Комісії. 

2.19. Беручи участь у Акції, Учасники Акції2 тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними 
Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.  

2.20. Учасники, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Організатору та/або Партнеру 
Акції інформацію (включаючи особисту), визначену як необхідну для отримання подарунків.  

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

2.22. Організатор і Партнер Акції не несуть відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції 
інформації щодо контактів з ними.  

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

                                                 
2 Учасник Акції – фізична особа, яка виконала умови Акції повністю або частково та може отримати Гарантований 

подарунок або взяти участь у визначенні Претендента на подарунок  та отримати один з Головних подарунків. 
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2.24. Сплата податків здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 
2.25. Організатор та Партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання подарунка 

Учасником у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора 
та/або Партнера (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів 
зв’язку України, за якість Подарунків Акції. 

2.26. Організатор Акції декларує, що у програмному забезпеченні, що використовується для визначення 
Претендентів на Головні подарунки, не використовуються процедури та алгоритми, які б дозволили 
регулювати визначення Претендентів на Головні подарунки. Також Організатор декларує, що комп’ютерні 
програми захищені від несанкціонованого доступу третіх осіб.  

2.27. 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 та Партнером Акції. Рішення Організатора та Партнера є остаточним та оскарженню 
не підлягає.  

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

2.29. Отримати роз’яснення даних Правил можна за номером телефону довідкового центру АТ «ОТП Банк»  
0 800 50 47 17 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах території України безкоштовні, дзвінки 
з мобільних телефонів тарифікуються за тарифами відповідних операторів).  

2.30. Дані Правила розміщуються на веб-сайтах Організатора www.otpbank.ua та Партнера www.mts.ua  

2.31. Організатор та Партнер залишають за собою право публікувати додаткову інформацію про Акцію 
та/або вносити будь-які зміни в умови Акції протягом Акції. 

http://www.otpbank.ua/
http://www.mts.ua/

