УМОВИ ТА ПРАВИЛА УЧАСТІ В АКЦІЇ «БАЛИ ЗА РЕЄСТРАЦІЮ» ПРОГРАМИ
ВИНАГОРОД “ЕКСТРА більше” від АТ «УКРСИББАНК»
1. Основні положення
1.1. Даний документ є Офіційними Правилами АКЦІЇ «БАЛИ ЗА РЕЄСТРАЦІЮ» (далі - Акція)
ПРОГРАМИ ВИНАГОРОД “ЕКСТРА більше” від АТ «УКРСИББАНК» (далі - Програма) і присвячена
стимулюванню клієнтів до реєстрації в Програмі.
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. Учасники Акції
В Акції можуть брати участь повнолітні громадяни, як України, так і нерезиденти України, які
мають посвідку на постійне проживання, які відповідають всім критеріям, переліченим в п.2.
Офіційних правил Програми винагород «ЕКСТРА більше».
3. Умови участі в Акції
За реєстрацію в програмі до 31 травня 2021 року (крім періоду дії Спеціальної Пропозиції - з
14 до 30 квітня 2021 року) нараховуються 1000 (тисяча) балів. Для отримання додаткових балів
необхідно:
3.1. зареєструватись в програмі в період до 31 травня 2021
3.2. зробити транзакцію карткою (п. 3.3. Офіційних Правил Програми винагород «ЕКСТРА
більше») протягом 30 днів після реєстрації.
3.3. додаткові бали за реєстрацію в програмі нараховуються протягом 10 робочих днів після
виконання умов, один раз на тиждень (щоп’ятниці).
3.4. В разі невиконання умови щодо здійснення транзакції протягом 30 днів клієнт втрачає
право на отримання балів за реєстрацію.
4. Винагорода Акції
4.1. В якості винагороди Акції Учасникам гарантовано нараховуватимуться додаткові 1000
(одна тисяча) балів згідно із умов пункту 3.
4.2. Ознайомитись із кількістю нарахованих балів Учасник має можливість у будь-який час за
допомогою мобільного додатку UKRSIB online.
4.3. Ознайомитись із каталогом пропозицій Банку та здійснити обмін накопичених балів
Учасник має можливість у будь-який час за допомогою мобільного додатку UKRSIB online.

4.4. Виконавець виступає податковим агентом при врученні подарунків та здійснює
оподаткування вартості Подарунків Програми відповідно до вимог чинного законодавства України.
4.5. Термін дії нарахованих балів є обмеженим і становить 3 (три) роки з моменту нарахування.
5. Порядок і спосіб інформування про умови участі в Програмі
5.1. Інформування щодо Правил та умов Програми здійснюється шляхом розміщення офіційних
Правил та умов Програми на Інтернет-сайті Банка https:ukrsibbank.com/ua/
5.2. 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.
6. Інші умови
6.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду
Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника
Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при
цьому така особа не має права на одержання від Банка будь-якої компенсації.
6.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Банком.

