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Додаток  №1  до Рішення Тарифного Комітету № 47 від  «07»  липня 2016 року 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ з умовною назвою 

«Грошові подарунки за карткові розрахунки» 

 

       Організатором Акції «Грошові подарунки за карткові розрахунки» (далі – «Акція») є Публічне акціонерне 

товариство «ОТП Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 (надалі – «Організатор»). 

        

Основні положення Акції 

1.1. Акція проводиться серед клієнтів - власників кредитних карток та карток з кредитним лімітом від АТ «ОТП 
Банк».  

1.2. У Акції приймають участь  кредитні картки та картки з кредитним лімітом АТ «ОТП Банк». 
1.3. В Акції можуть взяти участь дієздатні фізичні особи, які є громадянами України і досягли  18 років (далі – 

«Учасники»). Співробітники Організатора Акції  мають право приймати участь в Акції. 
1.4. Період та Етапи проведення Акції: з 15.07.2016р. по 15.12.2016р. включно (далі – «Період проведення 

Акції»): 

1-й Етап Акції: 15.07.2016р. - 15.08.2016р. 

2-й Етап Акції: 16.08.2016р. - 15.09.2016р. 

3-й Етап Акції: 16.09. – 15.10.2016р. 

4-й Етап Акції: 16.10.-15.11.2016р. 

5-й Етап Акції: 16.11.-15.12.2016р. 

1.5. Акція діє на всій території України за виключенням АР Крим,  території проведення АТО та території, що не 
контролюється українською владою.  
 

1.6. Призовий Фонд Акції:  
 
За умовами цих Правил Призом Акції є нарахована грошова сума, що після оподаткування, згідно з 
Податковим кодексом України, дорівнює сумі транзакцій, здійснених  клієнтом з використанням кредитної 
картки від АТ «ОТП Банк» у Вихідні дні протягом Періоду Акції (далі –  Приз). Вихідними днями за умовами 
цієї Акції вважаються кожна субота та неділя протягом періоду проведення Акції. При цьому,  якщо сукупна 
сума транзакцій, здійснених у Вихідні дні протягом періоду Акції не перевищує 4000 грн. (чотири тисячі грн.) 
сума Призу буде дорівнювати сумі таких транзакції; у разі, якщо сума транзакцій, здійснених у Вихідні дні 
протягом періоду Акції перевищить 4000 грн. (чотири тисячі грн) сума Призу буде становити 4 000 грн. 
(чотири тисячі грн.). Загальна кількість та сума транзакції, що здійснюються клієнтами протягом Акції не 
обмежена.  
 
Головним Призом Акції (для 1-2 Етапів Акції) є сертифікат на відпочинок у заміському комплексі вартістю 
4000 грн. (чотири тисячі грн.). Для Етапів 3-5 Головний Приз не визначається. 
 
Призовий фонд Акції становить  56 000 грн. (п’ятдесят шість тисяч гривень). Загальний Призовий Фонд 
становить 70 800 грн. (сімдесят  тисяч вісімсот грн) 

2. Умови та порядок участі в Акції  

2.1. У розіграші Призів Акції приймають участь клієнти Банку, власники кредитних карток та карток з кредитним 
лімітом,  які в період Вихідних здійснили операції зняття готівки в банкоматі або здійснили транзакції по картці у 
будь-якій торговій мережі чи мережі Інтернет на будь-яку суму в одному, або кожному із Етапів проведення.  

Для визначення Переможців Акції приймають участь тільки ті транзакції, які були здійснені у Вихідні дні 
протягом Періоду Акції. Максимальний розмір (сума) Призу кожного Переможця Акції не може перевищувати 
4000 грн. (чотири тисячі грн.). 
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2.2. За результатами перших 2-х Етапів Акції буде визначено по 2 (два) Переможця в кожному з Етапів. Також, 
за результатами перших 2-х Етапів, серед  усіх клієнтів, що виконали умови Акції, буде розіграно Головний 
Приз.  

За результатами 3-5 Етапів Акції буде визначено по 3 (три) Переможця по закінченню кожного з Етапів. 

Загальна кількість Переможців протягом Акції – 14 (чотирнадцять). 

 
2.3 Приз (грошова сума) виплачується Переможцю на підставі Протоколу проведення розіграшу, в якому 

вказані перелік клієнтів, що виграли Призи, їх паспортні дані, ІПН, реквізити для зарахування Призу та 
розмір Призу.  
 

2.4 Головний Приз (сертифікат на відпочинок у заміському комплексі вартістю 4000 грн.) вручається 
Переможцю на підставі Протоколу проведення розіграшу серед клієнтів-учасників 1-го та 2-го Етапів Акції.   
 

3. Визначення Переможців Акції  
 

3.1. Визначення Переможців Акції проводиться Банком у наступні дати: 26.08.2016,  29.09.2016, 28.10.2016, 
29.11.2016, 27.12.2016 року за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, к.602  шляхом випадкового вибору 
клієнтів з усіх, які виконали умови Акції згідно цих Правил.  

3.2. У процесі Визначення Переможців  перших 2-х Етапів Акції визначається 2 (два) Переможця у кожному з 
Етапів для отримання Призу Акції, у 3-5 Етапах Акції визначається 3 (три) Переможця для отримання 
Призу. Після проведення 2-х перших Етапів Акції буде визначено Переможця для отримання Головного 
Призу. 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. 5.3. Правил) протягом 5 (п’яти) 
банківських днів з дати розіграшу, такий Переможець втрачає право на отримання Призу Акції.  

3.3. Визначення Переможцiв Акції відбувається у присутності уповноваженої Комісії, що складається з 
представників Організатора. Склад Комісії затверджується згідно з внутрішніми нормативними 
документами АТ «ОТП Банк». 

3.4. Про результати розіграшу Призів та визначення Переможців Акції Комісія складає Протокол, що має 
містити підписи усіх членів Комісії. 

4. Результати визначення Переможцiв Акції 

4.1. Результати визначення Переможцiв Акції будуть опубліковані на веб-сайті Банку www.otpbank.com.ua 
протягом 10 (десяти) банківських днів після того, як відбулося визначення Переможцiв. 

4.2. Про результати визначення Переможцiв Акції Організатори повідомляють Переможцiв окремо телефоном 
або електронною поштою протягом 3 (трьох) банківських днів з дати проведення відповідного розіграшу.  

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

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

4.6. Вручення Переможцю Призу здійснюється шляхом зарахування суми Призу на картковий рахунок 
Переможця з якого проводилися розрахунки в рамках Акції протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів 
після визначення Переможця.  

4.7. Про термін зарахування грошового Призу представником Банку Переможця буде проінформовано 
засобами телефонного зв’язку. 

4.8. Вручення Переможцю Головного Призу здійснюється представником Банку у відділенні, у якому 
обслуговується картковий рахунок, протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів після визначення 
Переможців. 

5. Інші умови  

5.1. Організатори Акції не несуть 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  Організатором відповідно до чинного законодавства України.  
5.4. У будь-якому випадку відповідальність Організатора Акції  обмежується сумою Призу Акції. 
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5.5. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання Переможцем Призу Акції у зв’язку 
з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних 
документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України, за якість Призу Акції. 

5.6. Організатор Акції декларує, що у програмному забезпеченні, що використовується для визначення 
Переможця, не використовуються процедури та алгоритми, які б дозволили регулювати визначення 
Переможця. 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 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 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).  

5.10. 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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