
ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ  

«ВИГРАВАЙТЕ ПОДОРОЖ ДО КАРПАТ ЗА ОПЛАТИ СМАРТФОНОМ»  

(далі – «Правила» та «Акція» відповідно) 

 

1. Основні положення 

1.1. Даний документ є Офіційними Правилами рекламної акції «ВИГРАВАЙТЕ ПОДОРОЖ ДО 

КАРПАТ ЗА ОПЛАТИ СМАРТФОНОМ», що проводиться за ініціативи АТ «УКРСИББАНК» і 

присвячена стимулюванню клієнтів АТ «УКРСИББАНК» (учасників Акції) до безконтактних розрахунків 

платіжними картками, емітованими АТ «УКРСИББАНК», в торговельно-сервісних мережах в Україні та 

за кордоном, а також в Інтернеті.  

1.1.1. Організатором Акції є акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (далі – «Банк», «Організатор»). 

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

1.1.2 Партнером є компанія Mastercard Europe SA (надалі – «Партнер»). Адреса: 198A, Chaussée de 

Tervuren, 1410 Waterloo, Belgium. 

1.1.3. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ» 

(далі – «Виконавець»). Адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 13-Б, офіс 2. 

1.1.4. Виконавцем 2 Акції є ТОВ «Проспектс Україна» (надалі – «Виконавець 2»). Адреса: 03142, м. Київ, 

проспект Академіка Палладіна, буд. 44 Б, корп. 8, кімната 19.  

Далі разом Виконавець та Виконавець 2 також можуть іменуватися «Виконавці». 

1.2. Для проведення Акції Організатор, Партнер, Виконавці мають право залучати третіх осіб. 

1.3. Організатор може використовувати для інформування потенційних і діючих учасників Акції 

повідомлення в UKRSIB business та короткий мобільний номер 729, у відділеннях Банку, соціальних 

мережах, в мережі Інтернет, а для реєстрації учасників Акції– веб-сторінки Акції. 

 

2. Територія та строки проведення Акції 
2.1. Період проведення Акції: з 06 грудня 2021 року до 31 грудня 2021 року включно (надалі – «Період 

Акції»). 

2.2. Акція проводиться на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово 

окупованої території (далі – Територія проведення Акції). 

 

3. Учасники Акції 

3.1. В Акції беруть участь дієздатні фізичні особи-громадяни України, а також іноземні громадяни та 

особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової 

картки платника податків України, які на момент участі в Акції досягли 18 років та які  є держателями 

преміальних платіжних карток Mastercard® World Debit (перші шість цифр номеру картки (Далі – BIN) 

535432)/ Mastercard® Platinum Debit (BIN 535129)/ Mastercard® World Black Edition (BIN 521567)/ 

Mastercard® World Elit (BIN 522871), емітованих Банком (далі – «Учасник» та  «Картка» відповідно).  

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

3.2.1. не відповідають вимогам п. 3.1 даних Правил. 

3.2.2. особи, які не виконали умови цих Правил. 

3.2.3. особи, які перебувають у трудових відносинах з Організатором/Партнером/Виконавцями;  

3.2.4. чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, 

перелічених в п. 3.2.3 цих Правил. 

3.2.5. держателі Карток, за допомогою яких можуть здійснюватися операції по рахунках, за якими 

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

емітовано, наявна прострочена заборгованість клієнта перед Банком. 

 

4. Умови участі в Акції 
4.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно: 

4.1.1. відповідати вимогам п. 3.1. цих Правил; 

4.1.2. бути зареєстрованим на https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/extra_bilshe/ (далі – «Сайт») або 

протягом Періоду Акції здійснити Реєстрацію на Сайті. Під Реєстрацією мається на увазі виконання 

наведених нижче дій у такій послідовності: 

4.1.2.1. заповнення на Сайті відповідної реєстраційної форми зі створенням облікового запису з 

обов’язковим зазначенням свого ІПН. Для Учасників, що були зареєстровані на Сайті до початку Періоду 

Акції, необхідно обов’язково зазначити свій ІПН у власному обліковому записі на Сайті; 

4.1.2.2. реєстрація щонайменше однієї Картки на Сайті. 

Деталі щодо реєстрації на Сайті, а також механіка накопичення балів зазначені на сайті Організатора за 

посиланням https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/extra_bilshe/; 

4.1.3. протягом Періоду Акції: 

4.1.3.1. мати відкриту Картку, зареєстровану в Apple Pay / G-Pay або зареєструвати Картку в Apple Pay/ G-Pay 

та здійснити щонайменше 15 (п’ятнадцять) оплат на будь-які суми з використанням NFC-гаманця за товари 

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/extra_bilshe/
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/extra_bilshe/


та/або послуги в торговельно-сервісних мережах на Території проведення Акції та/або в мережі Інтернет. (далі 

кожна така оплата – «Транзакція»); 
4.1.3.2. обміняти накопичені 10 (десять) золотих балів у Еко каталозі на можливість взяти участь у 

визначенні Переможців у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил (далі – «Обмін балів»).  

Обмінювати бали можна необмежену кількість разів. Кожен такий Обмін балів підвищує шанс на 

можливість отримання Заохочення Акції.  

Під час Обміну балів Учасник Акції надає пряму згоду на участь в Акції, підтверджує коректність 

своїх персональних даних, передачу та обробку своїх персональних даних з метою виконання умов 

Акції, а також свою безумовну згоду з Правилами. 

4.2. Дані про кожен випадок виконання Учасником умов, передбачених п. 4.1.3.1. цих Правил, 

автоматично заносяться до бази даних (далі – «База Акції») Організатором. Дані про кожен випадок 

виконання Учасником умов, передбачених п. 4.1.3.2. цих Правил, автоматично заносяться до Бази Акції 

Виконавцем 2. База Акції містить дані про дати Обміну балів та здійснення Транзакцій, а також інші дані 

Учасника, визначені Організатором.  

Відповідальність за формування даних у Базі Акції несуть Організатор та Виконавець 2.  

4.3. Замовник/Організатор, Виконавці мають право усунути будь-кого з Учасників від участі в Акції у разі 

виникнення сумнівів у виконанні таким Учасником умов цих Правил або в разі порушення Учасником цих 

Правил.  

 

5. Фонд Заохочень Акції 

5.1. Заохоченнями Акції є: 

5.1.1. Сертифікат на туристичну подорож до Карпат номіналом 30 000,00 (тридцять тисяч грн.)* – 10 штук 

(далі – «Заохочення 1»).  

*Сертифікат на туристичну подорож до Карпат номіналом 30 000,00 (тридцять тисяч грн.) - це документ, 

виданий на ім’я Переможця, що дає право такому Переможцю обміняти його на послуги ПП «Туристична 

агенція «Дольче Тревел» з організації туристичної подорожі до Карпат у межах визначеного вище 

номіналу. Строк дії Сертифікату становить один рік з дати його вручення та додатково буде вказаний на 

Сертифікаті.  

5.1.2. Набір посуду для подорожей – 100 штук (далі – «Заохочення 2»). 

Далі разом Заохочення 1 та Заохочення 2 також можуть іменуватися «Заохочення». 

5.2. Загальний фонд Заохочень обмежений і становить вартість та кількість, що вказані в п.5.1. Правил. 

5.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення 

обміну й поверненню не підлягають. 

5.4. Учасник може отримати не більше одного Заохочення 1 та Заохочення 2 протягом Періоду Акції.  

5.5. Відповідальність Організатора та Виконавців обмежується вартістю та кількістю Заохочень, вказаних 

в п. 5.1. Правил. 

5.6. Організатор/Партнер/Виконавці не несуть відповідальності за подальше використання Заохочень 

після їх одержання, за неможливість скористатись Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі 

наслідки використання Заохочень. 

5.7. Відповідальним за оподаткування вартості Заохочень 1 відповідно до чинного законодавства України 

є Виконавець.  

Відповідальним за оподаткування вартості Заохочень 2 відповідно до чинного законодавства України є 

Виконавець 2. 

5.8. Організатор залишає за собою право збільшити/змінити фонд Заохочень, або включити в Акцію 

додаткові Заохочення, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявного Заохочення. У 

випадку вичерпання Фонду Заохочень Акції, за рішенням Організатора, Період Акції може бути змінений. 

Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п. 8.1. 

цих Правил. 

5.9. Переможець Акції, отримуючи Заохочення, усвідомлює, що: 

- таке Заохочення є доходом такого Переможця Акції та вважається додатковим благом, що 

відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця 

Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України; 

- отримання Заохочення може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та соціальної 

матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. 

- Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення, а також 

йому відомо про наслідки таких дій. Організатор/Партнер/Виконавці не несуть відповідальності за 

наслідки отримання Переможцем Акції додаткового блага (доходу), такого як Заохочення. 

 

6. Порядок визначення Переможців Акції 
6.1. Організатор надає Виконавцю Базу Акції протягом 10 (десяти) банківських днів після завершення 

Періоду Акції, яка містить: інформацію про кількість Обмінів балів, кількість та дати здійснення 



Транзакцій, ІПН, прізвище та ім’я Учасника українською мовою, та інші дані, необхідні для визначення 

Переможців Акції та оподаткування вартості Заохочень. 

6.2. Виконавець протягом 4 (чотирьох) банківських днів після отримання Бази Акції визначає: 

- шляхом випадкової комп’ютерної вибірки 10 (десять) Переможців, що здобудуть право на отримання 

Заохочення 1, та 10 (десять) резервних Переможців, які матимуть право на отримання Заохочення 1 в разі 

неможливості вручення та/або відмови від нього основного Переможця (далі – «Резервні переможці»). 

- 100 (сто) Переможців серед Учасників, які здійснили найбільшу кількість Обмінів балів за Період Акції, 

та здобудуть право на отримання Заохочення 2, та 100 (сто) Резервних переможців, які матимуть право на 

отримання Заохочення 2 в разі неможливості вручення та/або відмови від нього основного Переможця. 

За результатами визначення Переможців Акції та Резервних переможців складається протокол, який 

містить знеособлені номери мобільних телефонів Переможців Акції та Резервних переможців, та 

підписується комісією Виконавця (далі – «Протокол»). 

6.3. Виконавець гарантує об’єктивність при визначенні Переможців Акції. Рішення Виконавця щодо 

визначення Переможців Акції та Резервних переможців є остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

7. Порядок отримання Заохочень  

7.1. Не пізніше 5 (п’яти) банківських днів із дати визначення Переможців Акції представник Організатора 

інформує Переможців Акції про їхню перемогу в Акції та про умови отримання Заохочень шляхом 

здійснення телефонних дзвінків. 

У випадку, якщо представник Організатора здійснить 3 (три) нерезультативні дзвінки Переможцю Акції 

протягом 2 (двох) банківських днів (з 09:00 год. до 18:00 год.) від дати визначення Переможців Акції, 

згідно з умовами п. 6.2 Правил, право на отримання Заохочення автоматично переходить до Резервного 

переможця. 

Результати визначення Переможців Акції будуть опубліковані не пізніше 15 січня 2022 року за 

посиланням: https://bilshe.mastercard.ua. 

7.2. Вручення Заохочень 1 Переможцям здійснює представник Виконавця протягом 10 (десяти) 

банківських днів після інформування його про перемогу в Акції, у відділенні Організатора, погодженому 

між представником Організатора і Переможцем Акції. Під час вручення Заохочення 1 Переможець Акції 

зобов’язаний надати представнику Виконавця копії своїх документів: 

- паспорта громадянина України/ID-картки або посвідка на постійне/тимчасове проживання;  

- довідки про присвоєння податкового номера (РНОКПП), окрім випадку, коли Переможець через свої 

релігійні переконання відмовився від отримання РНОКПП, про що має відповідну відмітку в паспорті/ID-

картці). 

Для отримання Заохочення 1 Переможець Акції також повинен заповнити та підписати згоду на обробку 

його персональних даних, в т.ч. на передачу третім особам з метою, зазначеною у п. 9.4.2. цих Правил, та 

заяву-підтвердження про вручення Заохочення.  

У разі невиконання Переможцем Акції цих умов з причин, які не залежать від 

Організатора/Партнера/Виконавця, Переможець втрачає право на отримання Заохочення 1. У такому 

випадку право отримати Заохочення 1 переходить до відповідного Резервного переможця. 

7.3. Для отримання Заохочення 2 Переможець Акції протягом 3 (трьох) банківських днів зобов’язаний   

надіслати Виконавцю 2 на електронну адресу mastercard.bilshe@prospects.com.ua інформацію про 

відділення Нової пошти для доставки Заохочення 2 та скан-копії таких документів: 

- паспорта громадянина України/ID-картки або посвідка на постійне/тимчасове проживання;  

- довідки про присвоєння податкового номера (РНОКПП), окрім випадку, коли Переможець через свої 

релігійні переконання відмовився від отримання РНОКПП, про що має відповідну відмітку в паспорті/ID-

картці). 

Факт відправлення Переможцем Акції копій, зазначених вище, вважається згодою на обробку його 

персональних даних. 

У разі невиконання Переможцем Акції цих умов з причин, які не залежать від 

Організатора/Партнера/Виконавця 2, Переможець втрачає право на отримання Заохочення 2. У такому 

випадку право отримати Заохочення 2 переходить до відповідного Резервного переможця. 

7.4. Вручення Заохочень 2 Переможцям здійснює Виконавець 2 протягом 10 (десяти) банківських днів 

після інформування його про перемогу в Акції та отримання даних Переможців Акції для вручення 

Заохочень 2, шляхом відправки Заохочень 2 на відділення Нової Пошти. 

7.5. Переможці Акції несуть відповідальність за всю інформацію, надану Організатору та Виконавцям для 

вручення та оподаткування Заохочень. Організатор/Виконавці не несуть жодної відповідальності за 

достовірність інформації, наданої Переможцями Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. Якщо 

будь-який Переможець Акції, із будь-яких причин, що не залежать від Організатора або Виконавців, не 

має можливості отримати Заохочення, такий Переможець Акції не матиме права на отримання жодних 

компенсацій або інших виплат від Організатора/Партнера/Виконавців. 

7.6. Організатор/Партнер/Виконавці не відповідають за будь-які витрати Переможця Акції, пов’язані з 

отриманням та подальшим використанням Заохочення. 
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7.7. Організатор/Партнер/Виконавці не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених 

цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних 

заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, 

що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор може прийняти 

рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення 

Заохочення, повідомивши про це Учасників в порядку, передбаченому Розділом 8 цих Правил.  

Організатор/Партнер/Виконавці звільняються від відповідальності у разі настання форс-мажорних 

обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві 

зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку 

Організатора/Партнера/Виконавців обставини стосовно залучених ним третіх осіб. 

7.8. У разі відсутності у Переможців Акції можливості скористатися Заохоченнями з будь-яких особистих 

причин, Виконавці та/або Організатор не сплачують жодних компенсацій, пов’язаних з такою 

неможливістю використання Заохочень. 

7.9. Виконавці та/або Організатор не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при 

використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу та будь-які помилки операторів зв’язку, 

внаслідок яких Переможця Акції не було повідомлено про перемогу в Акції та про право на отримання 

Заохочення. 

7.10. Організатор/Партнер/Виконавці не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб 

Переможцями Акції і прав на одержання Заохочення. Організатор/Партнер/Виконавці не беруть на себе 

відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

 

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 
8.1. Ці Правила розміщуються на веб-сайті https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/ (далі – «Сайт»). 

8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього Періоду 

Акції. 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 Акції. Такі 

зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 8.1 

Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та 

умов. 

Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий 

Учасник погодився зі змінами до Правил. 

8.3. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора/Партнера/Виконавців, будь-який етап 

цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу 

сайту Організатора внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, 

несанкціонованим втручанням в роботу веб-сайту Акції, технічними несправностями Сайту або з будь-

якої іншої причини, яка знаходиться поза межами контролю Організатора та яка впливає на виконання, 

безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції Організатор може на свій 

власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, 

або ж визнати недійсними в рамках Акції будь-які проведені транзакції тощо. 

 

9. Інші умови 

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника з цими 

Правилами. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих 

Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. 

9.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких 

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

Організатором. 

9.3. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи тоталізатором. 

9.4. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам 

повідомляється: 

9.4.1. Володільцем персональних даних Учасників є Організатор. 

9.4.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових 

відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. 

9.4.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 9.4.2 цих Правил, обробляються прізвище, 

ім’я, по батькові, контактний номер телефону, дані паспорта/ID-картки/посвідки на постійне/тимчасове 

проживання, податковий номер (ІПН) тощо.  

9.4.4. З персональними даними Учасників будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, 

зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, 

передача), знеособлення, знищення персональних даних; 

9.4.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Організатор, Виконавці та залучені ними треті 

особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом. 
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9.4.6. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути 

передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 9.4.2 цих Правил. Окрім того, передача 

третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої 

ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і 

лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.  

9.4.7.  Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Періоду Акції. 

Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством 

України для виконання мети, яка вказана у п. 9.4.2 цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку 

із закінченням строку зберігання персональних даних. 

9.4.8. Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних після досягнення Виконавцями 

як Розпорядником персональних даних мети по забезпеченню податкових відносин та відносин у сфері 

бухгалтерського обліку, надіславши Розпоряднику персональних даних письмовий запит на адресу, яка 

вказана у цих Правилах.  

9.4.9. Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення, володіють всіма правами 

передбаченими статтею 8 Закону. 

9.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор/Партнер/Виконавці не зобов’язані 

листуватися з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що 

стосуються умов проведення Акції. 

9.6. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції. 

 

 


