
УМОВИ ТА ПРАВИЛА УЧАСТІ У АКЦІЇ “ЕКСТРА більше балів для Преміум клієнтів” від 

АТ «УКРСИББАНК» 

1. Основні положення 

1.1. Даний документ є Офіційними Правилами постійної АКЦІЇ “ЕКСТРА більше балів для 

Преміум клієнтів” (Далі – Акція) , що проводиться на замовлення АТ «УКРСИББАНК» і присвячена 

стимулюванню клієнтів до розрахунків платіжними картами АТ «УКРСИББАНК» (далі - Банк) в 

торгових і сервісних мережах в Україні та за кордоном.  

1.2. Замовником Акції є акціонерне товариство «УКРСИББАНК ». 

Адреса: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12. 

1.3 Виконавцем Акції є ТОВ «Проспектс Україна» (код ЄДРПОУ 24940305).  

Адреса: Україна, 03164, м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 5Б. 

Для проведення Акції Банк та/або Виконавець мають право залучати третіх осіб.  

1.4. Замовник та Виконавець можуть використовувати для інформування потенційних і діючих 

учасників Акції повідомлення в UKRSIB online, та короткий мобільний номер 729, а для реєстрації 

учасників Акції– веб-сторінки Акції. 

 

2. Період проведення Акції: з 01 травня 2021 року по 30 червня 2021 року включно (надалі – 

«Строк проведення Акції», «Період Акції» або «Тривалість Акції»). Період Акції складається з двох 

Етапів Акції. 

2.1. Перший Етап Акції: з 01 по 31 травня 2021 року. 

2.2. Другий Етап Акції: з 01 по 30 червня 2021 року. 

 

3. Учасники Програми 

3.1. В Програмі можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни, як України, так і 

нерезиденти України, які мають посвідку на постійне проживання, які відповідають всім  переліченим 

нижче критеріям: 

запрошені Банком до участі у Акції через СМС-повідомлення, згідно бази даних клієнтів Банка, 

на момент початку Акції не є держателями платіжних карт у національній валюті (гривня)  

наступних типів: Mastercard Platinum Debit (BIN 535129)/ Mastercard World Black Edition (BIN 521567), 

емітованих Банком для використання фізичними особами (надалі – «Картка»), 

повністю погоджуються з Правилами (надалі – «Учасники Програми»). 

3.2. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати в ній участь особи, які:  

не відповідають вимогам п. 2.1. даних Правил. 

власники карток, за допомогою яких можуть здійснюватися операції по рахункам, за якими 

розпочато/ініційовано процедуру їх закриття, та/або за договорами, на підставі яких такі картки 

емітовано, наявна прострочена заборгованість клієнта перед Банком. 

3.3. Виконавець і Банк не беруть на себе жодних зобов’язань щодо того, що будь-який клієнт 

чи користувач платіжних карток Банка обов’язково буде залучений до Акції. Також Виконавець і Банк 

не зобов’язуються включити всіх бажаючих до числа Учасників Акції за їх бажанням. 

 



4. Умови участі в Акції 

 

4.1. Для здобуття права на отримання Основного Подарунку Акції Учаснику необхідно 

здійснити наступні дії: 

 

4.1.1. Протягом Першого Етапу Акції (п. 2.1. даних Правил): 

4.1.1.1. Отримати картку Mastercard Platinum Debit (BIN 535129)/ Mastercard World Black Edition 

(BIN 521567) (Далі – Картка). 

4.1.1.2. Протягом  Першого Етапу Акції зареєструватись в Програмі винагород «ЕКСТРА 

більше» (Далі – Програма) 

4.1.1.3. Протягом 30 календарних днів з моменту реєстрації в Програмі зробити один 

розрахунок за будь-які онлайн покупки, або розрахунок в торгових і сервісних мережах в Україні та за 

кордоном, здійснений за допомогою технології MDES, тобто Apple/Google Pay (далі – «Транзакція»). 

4.1.1.4. В разі невиконання умови щодо здійснення транзакції протягом 30 днів клієнт втрачає 

право на отримання балів за реєстрацію. 

 

4.1.2. Протягом Другого Етапу Акції (п. 2.2. даних Правил): 

4.1.2.1. Отримати картку Mastercard Platinum Debit (BIN 535129)/ Mastercard World Black Edition 

(BIN 521567) (Далі – Картка). 

4.1.2.2. Протягом  Першого Етапу Акції зареєструватись в Програмі винагород «ЕКСТРА 

більше» (Далі – Програма) 

 

4.2. Для здобуття права на отримання Додаткового Подарунку Акції Учаснику необхідно 

протягом 30 календарних днів з моменту реєстрації в Програмі зробити 10 (десять) розрахунків за будь-

які онлайн покупки, або розрахунків в торгових і сервісних мережах в Україні та за кордоном, 

здійснених за допомогою технології MDES, тобто Apple/Google Pay (далі – «Транзакція»).  

Транзакція п.4.1.1.3. включаються в розрахунок з метою встановлення факту досягнення 

Учасником кількості Транзакцій щодо умов п.4.2.   

 4.3. Не відповідають умовам Акції та не включаються в розрахунок з метою встановлення 

факту досягнення Учасником кількості Транзакцій щодо умов Акції: 

4.3.1. транзакції, здійснені після 24:00 дати тридцятого календарного дня з дати отримання 

Картки (включно), за Київським часом; 

4.3.2. транзакції, які не відповідають умовам п.4.1.1.3. та 4.2.,  

4.3.3. транзакції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім платіжної 

Картки (п 4.1.1.), емітованої АТ «УКРСИББАНК», відкритої на ім’я учасника Акції.  

 

5. Подарунки Акції 

5.1. В якості Основного Подарунку Акції Учасникам гарантовано  нараховуватимуться бали у 

програмі винагород «ЕКСТРА більше» у кількості 2000 (дві тисячі) балів. 



5.2. В якості Додаткового Подарунку Акції Учасникам гарантовано  нараховуватимуться бали 

у програмі винагород «ЕКСТРА більше» у кількості 1000 (одна тисяча) балів. 

5.3. Нарахування балів Учасникам за виконання умов Акції та оновлення бонусного рахунку 

здійснюється Виконавцем в термін до 10 робочих днів з моменту виконання умов Акції один раз на 

тиждень, (щоп’ятниці).  

5.4. Термін дії нарахованих балів є обмеженим і становить 3 (три) роки з моменту нарахування. 

5.5. Ознайомитись із кількістю нарахованих балів Учасник має можливість у будь-який час за 

допомогою мобільного додатку UKRSIB online. 

5.5. Нараховані бали можна обміняти на подарунки згідно Каталогу пропозицій програми 

винагород «ЕКСТРА більше». Ознайомитись із каталогом пропозицій Банку та здійснити обмін 

накопичених балів Учасник має можливість у будь-який час за допомогою мобільного додатку 

UKRSIB online. 

5.6. Виконавець виступає податковим агентом при врученні подарунків та здійснює 

оподаткування вартості Подарунків Програми відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

6. Порядок і спосіб інформування про умови участі в Програмі 

6.1. Інформування щодо Правил та умов Програми здійснюється шляхом розміщення офіційних 

Правил та умов Програми на Інтернет-сайті Банка https:ukrsibbank.com/ua/ 

6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Банком протягом всього 

строку дії Програми. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх 

затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та 

умови Програми. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, 

передбачений п. 6.1. Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ 

доповненнями до цих Правил та умов. 

 

7. Інші умови 

7.1. Участь в Програмі автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду 

Учасника Програми з цими Правилами. Порушення Учасником Програми цих Правил або відмова 

Учасника Програми від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в 

Програмі, при цьому така особа не має права на одержання від Банка будь-якої компенсації. 

7.2. 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. 


