
 

 

Офіційні умови Спеціальної пропозиції   

«Поповнення мобільного на 100 грн»  

Ініціатором та Організатором Спеціальної Пропозиції є  Акціонерне Товариство «ОТП БАНК», що 
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 (надалі – «Організатор» або «Банк»). 
 

Спеціальна пропозиція «Поповнення мобільного на 100 грн» є рекламною кампанією, яка спрямована 
на заохочення  клієнтів АТ «ОТП БАНК». 
1. Основні положення Спеціальної пропозиції 

Участь в Спеціальній пропозиції мають право взяти дієздатні фізичні особи-громадяни України, яким 

виповнилось 25 років, які отримали повідомлення щодо цієї спеціальної пропозиції через канал IVR, Viber 

або СМС від Банку  та є держателями кредитних карток та карток з кредитним лімітом Masterсard, 

емітованих Банком» (надалі – Картка/Картки).  

1.1. Період проведення Спеціальній пропозиції: з 01.02.2019р. по 15.02.2019р. включно (далі – «Період 
проведення Спеціальної пропозиції»). 
1.2. Спеціальна пропозиція діє на всій території України, за виключенням території проведення ООС та 
тимчасово окупованої території, що не контролюється українською владою.  
 
2.  Умови та порядок участі в Спеціальній пропозиції  
2.1. Участь в Спеціальній пропозиції мають право взяти дієздатні фізичні особи-громадяни України, яким 

виповнилось 25 років (далі – Потенційні учасники) та є держателями кредитних карток та карток з 
кредитним лімітом Masterсard, емітованих Банком (надалі – Картка/Картки) і зробили витратну 
операцію з використанням Картки у період Спеціальної пропозиції на суму від 200,00 (двісті) грн. 00 
коп.  

2.2. Учасниками Спеціальної Пропозиції не визнаються і не мають права брати участь в Спеціальній 
пропозиції: 
1) особи, яким на момент проведення Спеціальної Пропозиції не виповнилося 25 років; 
2) особи, як не виконали умов цієї Спеціальної Пропозиції; 
3) нерезиденти України.  
 
3. Подарунковий Фонд  
   Подарунковий фонд Спеціальної пропозиції:  

  гарантоване поповнення рахунку мобільного телефону одного з українських операторів 
мобільного звязку (Київстар, MTC, Life)  на суму 100,00 (сто) грн. один раз за період дії Спеціальної 
пропозиції. 

3.1. Учасники Спеціальної пропозиції, які виконали всі умови, передбачені Спеціальною пропозицією 
мають право отримати гарантований подарунок.  
 

4. Умови отримання подарунків  
4.1. Поповнення рахунку мобільного телефону учасника Спеціальної пропозиції відбувається на номер, 
на який було відправлено повідомлення від Банку. Поповнення мобільного рахунку відбудеться 
протягом 7 робочих днів після закінчення Спеціальної пропозиції. 
 

5.  Інші умови 
5.1. Інформування про умови проведення Спеціальної пропозиції здійснюється шляхом іх розміщення на 
інтернет сайті OTP Bank.  
5.2. Отримати роз’яснення даних  умов Спеціальної пропозиції  можна за номерами телефону 
довідкового центру АТ «ОТП БАНК»: 044 498 88 44 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах 
території України  тарифікуються за тарифами відповідних операторів).  
5.3. Умови Спеціальної пропозиції затверджені Ініціатором/Організатором Спеціальної пропозиції та діють 

протягом тривалості Спеціальної пропозиції. 
5.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих умов, будь-яких спірних 

питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається 

Ініціатором/Організатором. При цьому рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню. 


