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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Спеціальної пропозиції для власників карток                                                
OTP Tickets Travel Card  з умовною назвою  «Cash back до 25% з карткою OTP Tickets 

Travel Card»  
        
Організатором та Виконавцем Спеціальної пропозиції «Cash back до 25% з карткою OTP Tickets Travel Card» 

(далі – «Спеціальна пропозиція») є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК», що знаходиться за адресою: м. 

Київ, вул. Жилянська, 43 (надалі – «Банк»). 
 

        
1. Основні положення Спеціальної пропозиції   

1.1. Участь в Спеціальній пропозиції  мають право взяти дієздатні фізичні особи-громадяни України (далі – 
Потенційні учасники Спеціальної пропозиції) та є власниками картки  OTP Tickets Travel Card Visa, емітованих 
АТ «ОТП БАНК» (надалі – Картка/Картки). Для участі в Спеціальній пропозиції у Потенційного учасника 
обов’язково має бути оформлена картка OTP Tickets Travel Card.  
1.2. Не мають права брати участь в Спеціальній пропозиції особи, як не виконали умов цих Правил; 
1.3. Період проведення Спеціальної пропозиції: з 01.02.2019р. по 28.02.2019р. включно (далі – «Період 
проведення Спеціальної пропозиції»).  
1.4. Спеціальна пропозиція 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 Спеціальній пропозиції 
2.1. Для набуття статусу Учасника Спеціальної пропозиції необхідно: до початку або в період проведення 
Спеціальної пропозиції оформити картку OTP Tickets Travel Card. 
2.2. В період проведення Спеціальної пропозиції, з 01.02.2019р. по 28.02.2019р. включно, учасники Спеціальної 
пропозиції мають можливість отримати додаткове нарахування бонусів: 
2.2.1. при здійсненні розрахунків в категорії торгових точок «Кінотеатри» (MCC code – 7832) здійснюється 
нарахування додаткових бонусів в розмірі 24% від суми розрахунку (1 бонус = 1 гривня). 
2.2.2. при здійсненні розрахунків ко-бренд карткою «OTP Tickets Travel Card» в торговій точці таксі Uber, 
(merchant city - «help.uber.com») здійснюється нарахування додаткових бонусів в розмірі 9% від суми розрахунку 
(1 бонус = 1 гривня). 
2.3. Для отримання нарахованих бонусів учасник Спеціальної пропозиції має успішно зареєструвати картку OTP 
Tickets Travel Card на сайті Tickets.ua в особистому кабінеті «Мій квиток».  
2.4. Не відповідають умовам Спеціальної пропозиції та не відносяться до транзакцій наступні операції з 
використанням Карток: 
- операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «01» лютого 2019 року та після «23» годин «59» 
хвилин «28» лютого 2019 року за Київським часом; 
- операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток; 
-   операції, здійснені з використанням будь-яких інших платіжних карток, крім карток OTP Tickets Travel Card 
Visa, емітованих АТ «ОТП БАНК». 
2.4. В період проведення Спеціальної пропозиції постійнодіючі умови нарахування бонусів за розрахунки 
карткою, а саме 2% за розрахунки на сайті www.tickets.ua і 1% за будь-які інші розрахунки в вигляді нарахування 
бонусів в особистому кабінеті на сайті Tickets.ua, не припиняється та діє на основі Договору про видачу та 
обслуговування міжнародних платіжних пластикових карток. 
2.5. Беручи участь в Спеціальній пропозиції, Учасники Спеціальної пропозиції тим самим підтверджують факт 
ознайомлення з даними Правилами Спеціальної пропозиції і свою повну та безумовну згоду з ними.  
 

3. Бонусні бали Спеціальної пропозиції  
3.1. Під «кешбек» мається на увазі нарахування бонусних балів, з розрахунку 1 гривня = 1 бонусів, в особистому 
кабінеті учасника Спеціальної пропозиції на сайті www.tickets.ua  (далі особистий кабінет) за результатами 
проведення безготівкових розрахунків у період дії Спеціальної пропозиції, на підставі  суми  здійсненних 
торговельних транзакцій.   
3.2. Бонусні бали можна обміняти на знижку при купівлі квитків на Tickets.ua, згідно умов Програми лояльності, 
які знаходяться за посиланням.  

  4. Інші умови  
4.1. Банк не несе відповідальності за неможливість доступу до основного кабінету учасника Спеціальної 
пропозиції у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Банка (відсутність 
необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за  роботу операторів зв’язку України. 
4.2. Банк має право не здійснювати/призупинити нарахування бонусів згідно умов Спеціальної пропозиції 
учасникам, в діях яких виявлено ознаки зловживання умовами даної Спеціальної пропозиції та/або 
недобросовісних дій.   
4.3. Банк декларує, що у програмному забезпеченні, що використовується для визначення учасників, не 
використовуються процедури та алгоритми, які б дозволили регулювати визначення учасника Спеціальної 
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пропозиції. Також Організатор гарантує, що комп’ютерні програми захищені від несанкціонованого доступу третіх 
осіб.  
4.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних 
питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Банком. Рішення 
Банку є остаточним та оскарженню не підлягає.  
4.5.Учасники Спеціальної пропозиції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними 
інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).  
4.6. 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).  
4.7. Інформування щодо Правил та умов Спеціальної пропозиції здійснюється за допомогою анонсування 
Спеціальної пропозиції  та розміщення офіційних Правил на Веб-сайті Банку: www.otpbank.com.ua  (надалі – 
Сайт). 
4.8. Дані Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені /Банком протягом всього строку проведення 
Спеціальної пропозиції. Зміна та/або доповнення даних Правил та умов Спеціальної пропозиції можливі у 
випадку їх затвердження Банком та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про 
Правила та умови Спеціальної пропозиції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту 
опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до даних 
Правил та умов. Банк не несе відповідальності у випадку, якщо Учасники Спеціальної пропозиції не будуть 
ознайомлені з такими змінами. 
4.9. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Спеціальної 
пропозиції повідомляється: 
4.9.1. Володільцем персональних даних учасників Спеціальної пропозиції є Банк.  
4.9.2. Персональні дані учасників Спеціальної пропозиції обробляються з метою забезпечення участі в цій 
Спеціальній пропозиції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері 
бухгалтерського обліку. 
4.9.3. З метою обробки персональних даних, згідно цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, 
паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти ідентифікаційний код, адреса реєстрації. 
4.9.4. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, 
зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення 
персональних даних. 
4.9.5. Розпорядником персональних даних учасників Спеціальної пропозиції є Банк, та будь-які залучені Банком 
треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом. 
4.9.6. Окрім того, передача третім особам персональних даних учасників Спеціальної пропозиції 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. 
4.9.7. Персональні дані учасників Спеціальної пропозиції будуть оброблятися з моменту їх отримання та 
протягом Періоду проведення Спеціальної пропозиції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням 
строку зберігання персональних даних. Персональні дані учасників Спеціальної пропозиції  будуть зберігатися 
протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, зазначеної у п. 3.4 цих 
Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. 
4.9.8. Учасники Спеціальної пропозиції 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 Спеціальній пропозиції ї/отримання Заохочення Спеціальної пропозиції.  
4.9.9. Учасники Спеціальної пропозиції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону. 
4.10. Беручи участь у цій Спеціальної пропозиції кожен учасник Спеціальної пропозиції тим самим надає згоду 
Банку на обробку його персональних даних.   
4.11. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних 
питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Банком. При цьому 
рішення Банка є остаточним і не підлягає оскарженню. 
4.12. Правила затверджені Банком та діють протягом тривалості Спеціальної пропозиції. 
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