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«Затверджено» 
Додаток № 1 до Рішення Тарифного Комітету №___  

Від__.__.__  

Починають діяти з__.__.__ 
 
 

 ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ    
з умовною назвою  

«Весняні подарунки з карткою від ОТП Банк» 
 

1. Організатором Акції «Весняні подарунки з карткою від ОТП Банк» (надалі – «Акція») є Публічне 
акціонерне товариство «ОТП Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 
(надалі – «Організатор» чи «Банк»).  

2. Основні положення Акції 

2.1. Акція проводиться серед фізичних осіб – держателів X-Sell карток, які мають активовану 
картку, або в період з 01.03.2014 р. по 15.04.2014 р. активували картку та здійснили 
витратні операції на загальну суму, що більше, або дорівнює 100,00 грн.  (сто гривень 
00 коп.).  

2.2. В Акції можуть взяти участь дієздатні фізичні особи, які є громадянами України і досягли  
21 року (далі – «Учасники»).  

2.3. Період проведення Акції: з 01.03.2014р. по 15.04.2014р. включно (далі – «Період 
проведення Акції»). 

2.4. Подарунковий Фонд Акції:  
- 100 (сто) подарункових сертифікатів Космо або Watsons номіналом 100,00 грн. (cто 

гривень 00 коп.),  
- 5 (п’ять) головних подарунків - хлібопіч, планшет, фотоапарат, кухонний комбайн, 

мультиварка. 

2.5. Грошові еквіваленти  подарунків не надаються. 

3. Умови та порядок участі в Акції  

3.1. Щоб взяти участь у Акції та прийняти участь у розіграші подарунків, необхідно в Період 
проведення Акції  активувати  X-Sell картку та здійснити витратні операції по X-Sell 
картці на загальну суму, що більше, або дорівнює 100,00 грн. (сто гривень 00 коп.). 

4. Визначення Учасників, які виконали Умови Акції  

4.1. Визначення Учасників, які виконали умови Акції, буде здійснено: 

 25.03.2014 – буде обрано 50 (п’ятдесят) власників подарункових сертифікатів, 
що виконали умови Акції в період з 01.03.14 по 20.03.14 (включно). 

 25.04.2014 – буде обрано 50 (п’ятдесят) власників подарункових сертифікатів та 
5 (п’ять) власників головних подарунків, що виконали умови Акції в період з 
21.03.14р. по 15.04.14р. (включно). 

4.2. Визначення Учасників, які виконали умови Акції відбуватиметься шляхом обробки 
електронної бази всіх Учасників Акції, з якої буде автоматично відібрано тих клієнтів, які 
виконали умови Акції. 

4.3. Беручи участь у Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з 
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 подарунків.  

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

4.6. У разі, якщо Учасник Акції, який пройшов умови Акції, змінив місце проживання, 
контакти, але не повідомив про це Організатора, Організатор не несе відповідальності 
за гарантію передачі подарунку такому Учаснику. 

4.7. Доставка подарунків здійснюється в період з 26.04.2014р. по 15.05.2014р. у відділення 
ОТП Банку, або на ПОС точку ОТП Банку. Організатор Акції не несе відповідальності за 
будь-які непереборні обставини, через які Учасники не змогли отримати подарунки. 
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5. Інші умови  

5.1. Організатор 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 відповідно до чинного законодавства України.  
5.4. У будь-якому випадку відповідальність Організатора Акції обмежується сумою 

подарунку. 
5.5. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання та використання 

Учасником Акції подарунку у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза 
межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка, 
переїзд тощо). 

5.6. Організатор Акції декларує, що у програмному забезпеченні, що використовується для 
визначення Учасників, не використовуються процедури та алгоритми, які б дозволили 
регулювати визначення Учасників, які виконали умови Акції. 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 номером телефону довідкового центру 
АТ «ОТП Банк» 0-800-503-505  (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах 
території України безкоштовні, дзвінки з мобільних телефонів тарифікуються 
за тарифами відповідних операторів, робота довідкового центру: з 8-00 до 21-00, без 
вихідних). 

5.10. Дані Правила розміщуються на веб-сайті Банку www.otpbank.com.ua. Організатор 
залишає за собою право публікувати додаткову інформацію про Акцію. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


