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Додаток  №1  до Рішення Тарифного Комітету № 48  від  «22»  серпня 2018  року 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ з умовною назвою 

«ОТП Забава - Оксамитовий сезон / Білосніжний сезон!» 

        

  

Організатором та Виконавцем Акції є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК», що знаходиться за адресою: 
01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43 (надалі – «Організатор/Виконавець» або «Банк»). 
 
       

1. Основні положення Акції 

1.1. Акція проводиться серед клієнтів - держателів кредитних карток Mastercard® та карток Mastercard® з 
кредитним лімітом, емітованих АТ «ОТП БАНК» (надалі – Картка/Картки).  
1.2. В Акції можуть взяти участь дієздатні фізичні особи, які є громадянами України і досягли  18 років та є 
держателями Карток (далі – «Учасники»). Співробітники Організатора/Виконавця Акції  мають право приймати 
участь в Акції. 
1.3. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 
1) Особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18  років; 
2) Особи, як не виконали умов цих Правил; 
3) Нерезиденти України.  
1.4. Період проведення Акції: з 01.09.2018р. по 31.12.2018р. включно, 01.09.2018-31.10.2018 – «Оксамитовий 

сезон», 01.11.2018-31.12.2018 – «Білосніжний сезон» (далі – «Період проведення Акції»). 
1.5. Акція діє на всій території України за виключенням АР Крим,  території проведення АТО та території, що не 
контролюється українською владою.  

 

2. Умови та порядок участі в Акції  

2.1. Для набуття статусу Учасника Акції необхідно: 
2.1.1. до початку або в Період проведення Акції оформити Картку в одному з відділень Банку; 
2.1.2. В період проведення Акції здійснити транзакції зняття готівки з Картки в банкоматі або транзакції по Картці 
у будь-якій торговій мережі чи мережі Інтернет на суму до 3000,00 (трьох тисяч) грн. включно або більше 
3000,00 (трьох тисяч) грн. у Період проведення Акції (надалі - Транзакція) для можливості отримання 
подарунків, що зазначені у п.3. цих Правил.  
2.1.3. Дані про кожну Транзакцію, яка відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 2.1.2. Правил, 
заносяться Банком в зашифрованому вигляді в базу учасників Акції, серед яких визначаються Переможці Акції, 
які мають право на отримання Подарунків Акції, зазначених в п. 3. цих Правил (надалі – База Акції). База Акції 
містить дані про дату та суму Транзакції. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Банк. 
2.1.4. Не відповідають умовам Акції та не відносяться до Транзакцій наступні операції з використанням Карток: 
- операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «01» вересня 2018 року та після «23» годин «59» 
хвилин «31» грудня 2018 року за Київським часом; 
- перекази коштів з рахунку картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було  здійснено в 
відділеннях 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, здійснені з використанням будь-яких інших платіжних карток, крім кредитних карток з кредитним 
лімітом Mastercard, емітованих АТ «ОТП БАНК». 
2.1.5. У визначенні Переможців Акції приймають участь тільки ті транзакції, які були здійснені протягом періоду 
проведення Акції.   
2.2. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами 
Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.  
2.3. Учасники Акції, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Організатору/Виконавцю  
інформацію (включаючи особисту), визначену Організатором як необхідну для отримання Подарунку Акції.  
2.4. 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 Подарунку Акції тощо) вважається 
відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від 
Замовника/Виконавця Акції та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації. 
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3. Подарунковий Фонд Акції:  

 
3.1. Подарунками Акції у вересні є:  
-  Подарунок 1 - Мультиварка,  всього 3 (три) шт.  
- Подарунок 2 - перерахування грошових коштів, що дорівнює сумі 300,00 (триста) грн. – 12 (дванадцять) 
перерахувань.  
Під Подарунком 2 мається на увазі нарахована Учаснику Акції – переможцю грошова сума коштів в 
національній валюті, що після оподаткування, згідно з Податковим кодексом України, дорівнює сумі, що 
не перевищує 300,00 (триста гривень 00 копійок).  
3.2. Подарунками Акції у жовтні є:  
-  Подарунок 1 - Пилосос,  всього 3 (три) шт.  
- Подарунок 2 - перерахування грошових коштів, що дорівнює сумі 300,00 (триста) грн. – 12 (дванадцять) 
перерахувань. 
Під Подарунком 2 мається на увазі нарахована Учаснику Акції – переможцю грошова сума коштів в 
національній валюті, що після оподаткування, згідно з Податковим кодексом України, дорівнює сумі, що 
не перевищує 300,00 (триста гривень 00 копійок).  
3.3. Подарунком Акції у листопаді є:  
-  Подарунок 1 - Мікрохвильова піч,  всього 3 (три) шт.  
- Подарунок 2 - перерахування грошових коштів, що дорівнює сумі 300,00 (триста) грн. – 12 (дванадцять) 
перерахувань. 
Під Подарунком 2 мається на увазі нарахована Учаснику Акції – переможцю грошова сума коштів в 
національній валюті, що після оподаткування, згідно з Податковим кодексом України, дорівнює сумі, що 
не перевищує 300,00 (триста гривень 00 копійок).  
3.4. Подарунком Акції у грудні є: 
-  Подарунок 1 - Хлібопічка,  всього 3 (три) шт.  
- Подарунок 2 - перерахування грошових коштів, що дорівнює сумі 300,00 (триста) грн. – 12 (дванадцять) 
перерахувань. 
Під Подарунком 2 мається на увазі нарахована Учаснику Акції – переможцю грошова сума коштів в 
національній валюті, що після оподаткування, згідно з Податковим кодексом України, дорівнює сумі, що 
не перевищує 300,00 (триста гривень 00 копійок).  
 

3.5. Подарунок 1 мають право на отримання учасники, які здійснили транзакцію на суму більше 3000,00 (трьох 
тисяч) грн. та більше. Подарунок 2 мають право на отримання учасники, які здійснили транзакцію на суму до 
3000,00 (трьох тисяч) грн. включно. 
3.6. Подарунковий фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в п. 3.1-3.4. цих Правил. Подарунки Акції 
призначені для особистого використання Учасником Акції і не можуть мати ознаки рекламного чи комерційного 
замовлення. 
3.7. Організатор/Виконавець залишає за собою право збільшити/зменшити загальний Фонд Подарунків Акції, 
або включити в Акцію додаткові Подарунки, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість 
наявних Подарунків Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор/Виконавець повідомляє про них в 
порядку, передбаченому в п. 3.цих Правил. 
3.8. Організатор/Виконавець забезпечує передачу/вручення Подарунків Акції Переможцям Акції. Дотримання 
вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Подарунків Акції 
забезпечується Організатором/Виконавцем відповідно до вимог законодавства України. 
3.9. Подарунки Акції можуть бути отримані Переможцями Акції, що одержали право на їх отримання, тільки на 
умовах, визначених у цих Правилах. 
3.10. Переможець Акції може отримати Подарунок Акції кожного виду необмежену кількість разів протягом 
періоду проведення Акції (кожного місяця по одному Подарунку 1 та по одному Подарунку 2), у випадку 
виконання всіх умов цих Правил. 
 
 
4. Визначення Переможців Акції  

 
4.1. Визначення Переможців Акції, які матимуть змогу отримати Подарунки Акції, проводиться Банком у 
присутності уповноваженої Комісії, що складається з представників Банку. Склад Комісії затверджується згідно з 
внутрішніми нормативними документами Банку. 
Визначення Переможців Акції відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43  у наступні дати враховуючи 
умови п.3. Правил Акції: 
Наступні дати визначення для Учасників Акції, які матимуть змогу отримати Подарунки Акції: 
05.10.2018р.   
(за 01.09.2018р. – 30.09.2018р.) – 12 Переможців, що отримують Подарунок 2, та 3 Переможці, що отримують Подарунок 1;  

06.11.2018р.  
(за 01.10.2018р. – 31.10.2018р.) – 12 Переможців, що отримують Подарунок 2, та 3 Переможці, що отримують Подарунок 1;  
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06.12.2018р. 
(за 01.11.2018р. – 30.11.2018р.) – 12 Переможців, що отримують Подарунок 2, та 3 Переможці, що отримують Подарунок 1;  

11.01.2019р.   
(за 01.12.2018р. – 31.12.2018р.) – 12 Переможців, що отримують Подарунок 2, та 3 Переможці, що отримують Подарунок 1.  

 
4.2. Про результати розіграшу Призів та визначення Переможців Акції Комісія складає Протокол, що має містити 
підписи усіх членів Комісії. 
4.3. Подарунки 2 Акції (грошові суми) після утримання податків, згідно з Податковим кодексом України, 
виплачуються Переможцям Організатором/Виконавцем Акції на підставі Протоколу проведення розіграшу, в 
якому вказані перелік Учасників Акції, що матимуть право на отримання Подарунків Акції, їх паспортні дані, ІПН, 
реквізити для зарахування Подарунку Акції та розмір Подарунку 2 Акції, шляхом зарахування суми Подарунку 2 
Акції на поточний рахунок Переможця Акції, до якого емітована картка і з якого проводилися розрахунки в 
рамках Акції протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів після визначення Переможця Акції згідно п.4.1. Правил. 
Подарунки 1 отримують Переможці Акції на підставі Протоколу проведення розіграшу, в якому вказані перелік 
Учасників Акції, що матимуть право на отримання Подарунків Акції, їх паспортні дані,  ІПН. 

4.4. Для отримання Подарунку 1 Акції відповідний Переможець Акції повинен: 

- надати представнику Організатора/Виконавця Акції копії наступних документів: паспорт громадянина 
України, довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру; 

- підписати письмову згоду на отримання, обробку та зберігання його персональних даних (ПІБ, паспортні 
дані, інформацію з облікової картки платника податків, контактний номер телефону) Організатором/Виконавцем 
Акції (далі – «Документи»).  

Відмова від надання Документів, надання їх пізніше зазначеного строку або надання будь-якої інформації, яка 
має ознаки фальсифікації, позбавляє такого Учасника Акції права на здобуття відповідного Подарунку 1 Акції. У 
такому разі такий Подарунок 1 Акції використовується на розсуд Організатора/Виконавця. 

4.5. Оподаткування Подарунків Акції забезпечується відповідно до вимог чинного законодавства України. 
4.6. Учасник Акції, отримуючи Подарунок 1 або Подарунок 2 Акції усвідомлює, що: 
такий Подарунок Акції є доходом такого Учасника Акції та вважається додатковим благом, що відображається у 
податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Учасника Акції, та сум утриманого з 
них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;  
отримання Подарунку Акції може вплинути на умови отримання Учасником Акції державної та соціальної 
матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.  
Учасник Акції самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Подарунку Акції, а також йому 
відомо про наслідки таких дій. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за наслідки отримання 
Учасниками Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Подарунків Акції. 
 
4.7. Результати визначення Переможців Акції будуть опубліковані на веб-сайті Банку www.otpbank.com.ua 
протягом 10 (десяти) банківських днів після того, як відбулося визначення Переможців. 
4.8. Про результати визначення Переможців Акції Організатор/Виконавець повідомляє Переможців Акції окремо 
телефоном або електронною поштою протягом 3 (трьох) банківських днів з дати проведення відповідного 
визначення Переможців Акції згідно п.4.1. Правил.  
4.7. Якщо Організатор/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. 2.2. Правил) протягом 5 (п’яти) 
банківських днів з дати розіграшу, такий Переможець втрачає право на отримання Подарунку  Акції.  
4.9. 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. 2.2. Правил) протягом 5 (п’яти) банківських 
днів з дати розіграшу, такий Переможець втрачає право на отримання Подарунку Акції.  
 

5. Інші умови  

5.1. Організатор/Виконавець Акції не несе 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 Організатора/Виконавця Акції  обмежується сумою Подарунку Акції. 
5.5. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість отримання Переможцем Подарунку 
Акції у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора/Виконавця 
(відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України, за якість 
Подарунку Акції. 
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5.6. Організатор/Виконавець Акції декларує, що у програмному забезпеченні, що використовується для 
визначення Переможця Акції, не використовуються процедури та алгоритми, які б дозволили регулювати 
визначення Переможця Акції. Також Організатори декларують, 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/Виконавця 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. Добровільно надаючи свої персональні дані, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, копію паспорта 
громадянина України (всі заповнені сторінки), копію довідки про надання індивідуального податкового номера, 
Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції, підтверджують свою згоду на збір, зберігання, 
використання, обробку й поширення даних Організатором/Виконавцем та уповноваженими ними особами, які 
вживатимуть необхідних заходів для захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження. Зазначена 
вище особиста інформація таких Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції, та копії 
зазначених вище документів використовуватимуться Організатором/Виконавцем з метою ідентифікації таких 
Учасників Акції та здійснення оподаткування Подарунків Акції відповідно до вимог чинного законодавства 
України. Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції, мають право вільного доступу до 
наданої ними персональної інформації, зазначеної вище, з метою уточнення та/або зміни наданої ними 
інформації у разі настання такої необхідності (зміна прізвища тощо) відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних».  
5.10. 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).  
5.11. Дані Правила розміщуються на веб-сайті Банку www.otpbank.ua. Банк залишає за собою право 
змінювати/публікувати додаткову інформацію про Акцію. 
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