
Офіційні правила рекламної акції «Приєднуйся до зірок кіно в 

Каннах!» (надалі – Акція) 

 

1. Замовник, Виконавець та Партнер Акції 

1.1. Замовником Акції «Приєднуйся до зірок кіно в Каннах!» (надалі - Акція)  є 

компанія «МастерКард Юроп спрл» (надалі – «Замовник»), зареєстрована в Бельгії за 

адресою 198A, Шосе де Тервурен, 1410 Ватерлоо, через своє Представництво в Україні, 

код ЄДРПОУ 26600463, розташоване за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. 

Хмельницького, 17/52, поверх 4А, оф. 404-А. 

1.2. Виконавцем Акції є компанія «SL GROUP» (надалі - Виконавець), зареєстрована в 

Чехії за адресою вул. Черчанська 619/3, 140000, через ТОВ «АЙСМАРТ», код ЄДРПОУ 

37100956, розташоване за адресою: вул. Димитрова, буд. 5, м. Київ, 03680. 

1.3. Партнером Акції є Акціонерне Товариство «УкрСиббанк» (надалі - Банк). 

1.4. Замовник та/або Виконавець мають право залучати до проведення окремих частин 

Акції третіх осіб.  

 

2. Період і територія проведення Акції 

2.1. Акція триватиме з 17 липня 2013 року по 15 жовтня 2013 року включно (надалі – 

«Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції»).  

2.2. Акція проводиться в 13 (тринадцять) етапів (надалі – Етапи):  

2.2.1. З 17 липня 2013 року по 23 липня 2013 року включно (надалі – Етап №1);  

2.2.2. З 24 липня 2013 року по 30 липня 2013 року включно (надалі – Етап №2); 

2.2.3. З 31 липня 2013 року по 06 серпня 2013 року включно (надалі – Етап №3); 

2.2.4. З 07 серпня 2013 року по 13 серпня 2013 року включно (надалі – Етап №4); 

2.2.5. З 14 серпня 2013 року по 20 серпня 2013 року включно (надалі – Етап №5); 

2.2.6. З 21 серпня 2013 року по 27 серпня 2013 року включно (надалі – Етап №6); 

2.2.7. З 28 серпня 2013 року по 03 вересня 2013 року включно (надалі – Етап №7); 

2.2.8. З 04 вересня 2013 року по 10 вересня 2013 року включно (надалі – Етап №8); 

2.2.9. З 11 вересня 2013 року по 17 вересня 2013 року включно (надалі – Етап №9); 

2.2.10. З 18 вересня 2013 року по 24 вересня 2013 року включно (надалі – Етап №10); 

2.2.11 З 25 вересня 2013 року по 01 жовтня 2013 року включно(надалі – Етап №11); 

2.2.12. З 02 жовтня 2013 року по 08 жовтня 2013 року включно (надалі – Етап №12); 

2.2.13. З 09 жовтня 2013 року по 15 жовтня 2013 року включно (надалі – Етап №13). 

2.3. Територія проведення Акції: вся територія України (надалі – «Територія Акції»).  

 

3. Учасники Акції 

3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни України, які є 

держателями кредитних карт MasterCard® платіжної системи MasterCard, емітованих 

Банком для використання фізичними особами та активованих шляхом здійснення 

розрахунків за допомогою кредитної картки (надалі – «Картка»), які здійснюють оплату 

товарів та/або послуг у будь-яких торгово-сервісних підприємствах за допомогою Картки;  

та які повністю погоджуються з Правилами (надалі – «Учасники Акції»).  

3.2. В Акції беруть участь держателі всіх карток MasterCard®, випущених Банком для 

використання фізичними особами та активованих шляхом здійснення розрахунків за 

допомогою платіжної картки або до початку проведення Акції, або в період її проведення, 

відповідно до умов, передбачених п. 4.1. даних Правил (надалі – Картки). 



3.3. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати в ній участь:  

3.3.1. Особи, які не відповідають вимогам пп. 3.1.-3.2. даних Правил;  

3.3.2. Працівники Замовника та Партнера та будь-яких інших компаній, що беруть участь 

у підготовці, організації та проведенні Акції, та їхні близькі родичі (чоловік/дружина, 

діти, брати/сестри, батьки, баба/дід); 

3.3.3. Неповнолітні особи; 

3.3.4. Недієздатні особи, частково дієздатні особи та особи дієздатність яких обмежена; 

3.3.5. Іноземці та особи без громадянства. 

 

4. Умови участі в Акції 

4.1. Протягом усього Періоду Акції (з 00:00 17.07.2013 р. по 24:00 15.10.2013 р.) необхідно 

розраховуватися за допомогою Картки за будь-які покупки в будь-якому торгово-

сервісному підприємстві (надалі – «Транзакція»). 

4.2. Кожна здійснена Учасником Акції Транзакція заноситься до бази Транзакцій Банку 

(надалі – «База Транзакцій Банку»). Відповідальність за достовірність даних в Базі 

Транзакцій несе Банк.  

4.3. В Акції не беруть участь Транзакції, вчинені до 00:00 17.07.2013 або після 24:00 

15.10.2013 за київським часом; переказ коштів з карткового рахунку Картки на рахунок 

фізичної та/або юридичної особи, здійснений в кредитно-фінансових організаціях, а також 

у банкоматах і терміналах самообслуговування; Транзакції по інших картках, відмінним 

від Карт.  

4.5. Кожен Учасник Акції має право лише 1 раз перемогти. Тобто переможці попередніх 

етапів не приймають участі в Акції на наступних етапах.  

 

5. Подарунки Акції 

5.1. Загальний Фонд подарунків Акції складається з 65 (шістдесяти п’яти) відеокамер 

Panasonic HC-V110 (колір моделі: чорний, сріблястий, червоний), 130 (сто тридцяти) 

фотоапаратів Samsung EC-ST72 (колір моделі: чорний). 

5.2. Кожного Етапу Акції переможцям буде вручено 5 відеокамер та 10 фотоапаратів. 

5.3. Головним Подаруноком Акції є 1 (одна) 2-х денна подорож на дві особи до Канн.  

5.4. Кількість Подарунків Акції обмежена і становить кількість, зазначену в п. 5.1 та п.5.3 

Правил. Відповідальність Виконавця, Замовника та Партнера не виходить за межі позицій 

Подарунків Акції, зазначених у Правилах. 

5.5. Оподаткування вартості Подарунків Акції здійснюється Виконавцем відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

5.6. Детальні умови 2-х денної подорожі визначаються на власний розсуд Замовника та 

можуть не збігатися з очікуваннями Учасників Акції.  

 

6. Порядок визначення Переможців Акції 

6.1. Раз на тиждень, по завершенню кожного Етапу, а саме: у строк до 26 липня 2013 року 

включно, у строк до 2 серпня 2013 року включно, у строк до 9 серпня 2013 року включно, 

у строк до 16 серпня 2013 року включно, у строк до 23 серпня 2013 року включно, у строк 

до 30 серпня 2013 року включно, у строк до 6 вересня 2013 року включно, у строк до 13 

вересня 2013 року включно, у строк до 20 вересня 2013 року включно, у строк до 27 

вересня 2013 року включно, у строк до 4 жовтня 2013 року включно, у строк до 11 жовтня 

2013 року включно та у строк до 18 жовтня 2013 року включно, Банк присвоює 

Транзакціям у своїй Базі Транзакцій відповідного Етапу Акції, унікальні номери (надалі – 



«Унікальний номер»), окремо для кожної такої Транзакції, що відповідає вимогам п.4.1.  

(Учасники Акції, що здійснили такі Транзакції, отримують право на участь у визначені 

Переможців Акції кожного Етапу Акції), формуючи таким чином переліки Унікальних 

номерів по кожному Етапу Акції. Об’єктивність під час визначення Учасників Акції, які 

здобудуть право на участь у визначені Переможців відповідних Етапів Акції та 

правильність присвоєння Унікальних номерів таким Учасникам Акції, забезпечує Банк. 

Виконавець та Замовник не несуть відповідальність за об’єктивність такого визначення. 

Рішення Банку під час формування Переліків Унікальних номерів є остаточним та не 

підлягає оскарженню Учасниками Акції.   

6.2. Раз на тиждень, протягом 1 (одного) робочого дня з дати формування Переліків 

Унікальних номерів відповідних Етапів Акції, уповноважена комісія у складі 

представників Банку, шляхом випадкової комп’ютерної вибірки з Переліку Унікальних 

номерів відповідного Етапу Акції, проводить визначення Переможців Акції, які здобудуть 

право на отримання Подарунків Акції, передбачених п. 5.1. Правил, відповідних Етапів 

Акції. 

6.3. Перелік Переможців Акції відповідних Етапів Акції зазначається у протоколах 

визначення таких Переможців Акції відповідних Етапів Акції у форматі переліку 

Унікальних номерів, які були визначені шляхом випадкової комп’ютерної вибірки (надалі 

– «Протоколи Унікальних номерів»). Кількість визначених Унікальних номерів – 15 

(п’ятнадцять). П’ять перших номерів здобувають можливість отримати відеокамери, а 

десть інших – фотоапарати. Банк має право визначити також резервні номери, які 

матимуть право на отримання подарунку в разі відмови від подарунку Переможця Акції. 

6.4. Після визначення Переможців Акції відповідних Етапів Акції відповідно до п. 6.2. 

Правил, Банк ідентифікує Унікальні номери з Учасниками Акції, які відповідають даним 

Унікальним номерам, та формує фінальні переліки Переможців Акції відповідних Етапів 

Акції (надалі – «Фінальні переліки») у форматі: ПІБ Переможця Акції, контактний номер 

телефону Переможця Акції, вказаний у заяві при відкритті Картки. Об’єктивність та 

правильність ідентифікації Учасників Акції з Унікальними номерами, зазначеними в 

Протоколах, забезпечує Банк. Рішення Банку під час формування переліків Переможців 

відповідних Етапів Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.  

6.5. Банк протягом 2 (двох) робочих днів з дати формування таких Фінальних Переліків 

здійснює інформування Переможців Акції відповідних Етапів Акції шляхом телефонного 

дзвінка на номери Переможців Акції, вказані у Фінальних Переліках та інформує 

Переможців Акції відповідних Етапів Акції про порядок та умови отримання Подарунків 

Акції, передбачених п. 5.1. Правил.  

6.6. Визначення переможця, що буде нагороджений Головним Подарунком Акції, 

зазначеного у п.5.3, проводитиметься за процедурою описаною в п.6.1-6.5 в строк до 25 

жовтня. Право на участь у визначенні переможця Головного Подарунку мають тразації 

Карт усіх Етапів Акції. 

  

7. Порядок вручення Подарунків Акції 

7.1. Для отримання Подарунків Акції, передбачених п. 5.1. та п.5.3.  Правил, Переможцям 

Акції, яких було поінформовано Банком відповідно до п. 6.5. Правил, необхідно протягом 

3 (трьох) робочих днів з дати інформування, надати Банку наступну інформацію та копії 

наступних документів: копію паспорта громадянина України (всі заповнені сторінки), 

копію довідки про надання ідентифікаційного податкового номера та Заяву на згоду на 

отримання подарунку. Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, 



щоб всі дані були чітко вказаними та розбірливими для читання. Відмова від надання 

вище зазначених документів та/або надання їх пізніше вказаного терміну, позбавляє 

Переможця Акції права на отримання Подарунка Акції, передбаченого п. 5.1. та п.5.3.   

Правил.  

7.2. Після отримання від Переможця Акції документів, передбачених п. 7.1. Правил, та за 

умови повного виконання таким Переможцем Акції відповідного Етапу Акції  Правил, 

Віконавець здійснює вручення Подарунку Акції такому Переможцеві Акції. 

7.3. Виконавець/Замовник залишають за собою право змінювати Подарунковий Фонд 

Акції, передбачених умовами Акції згідно з чинними Правилами, наприклад 

найменування перевізника та інші умови подорожі. Така зміна відбувається шляхом 

анонсування на сайті www.my.ukrsibbank.com.      

7.4. У разі відсутності в Переможця Акції можливості скористатися Подарунком Акції  з 

будь-яких особистих причин в строки, передбачені даними Правилами, Виконавець та/ 

або Замовник не сплачують жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю 

використання Подарунка Акції.  

7.5. У разі, якщо Переможець Акції з будь-яких  причин не може отримати Подарунок 

Акції особисто, Подарунок Акції може бути отриманий Представником такого Переможця 

Акції на підставах, передбачених чинним законодавством України. 

7.6. Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності щодо Подарунків Акції після 

їх одержання Переможцями Акції. 

7.7. Переможець Акції має право відмовитися від отримання Подарунка Акції, 

передбаченого п. 5.1. та п.5.3.  в письмовій формі. 

7.8. У разі, якщо Переможець Акції втрачає право на отримання Подарунку, згідно з п. 7.1 

та п. 7.5., право на отримання подарунку переходить до резервних Унікальних номерів 

кожного Етапу, згідно п.6.3. 

7.9. Подарунок не може бути виданий в грошовому еквіваленті або замінений іншим. 

 

8. Інші умови Акції  

8.1. Рішення Виконавця за всіма спірними питаннями, пов’язаними з проведенням Акції, 

вважатимуться остаточними після узгодження із Замовником та поширюватимуться на 

всіх Учасників Акції та Банк.  

8.2. Виконавець та Замовник мають право не вступати в листування, чи іншим чином 

зв’язуватися з Учасниками Акції, в тому числі щодо суперечок між Учасниками Акції 

щодо визначення їх Переможцями Акції, на умовах, передбачених п. 6. Правил.  

8.3. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за невиконання чи неналежне 

виконання умов Акції.  

8.4. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції підтверджують, що їм є зрозумілими умови 

участі в Акції, викладені вище, вони повністю погоджуються із цими Правилами та 

зобов’язуються їх виконувати.  

8.5. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне трактування цих Правил, будь-

яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення 

приймає Замовник. Рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.   

8.6. Виконавець та Замовник не відповідають за неможливість Переможця Акції, який 

виконав усі вимоги відповідно до Правил,  отримати/використати Подарунок Акції з будь-

яких причин (включаючи, але не обмежуючись: в наслідок форс-мажорних обставин, 

особистих причин такого Учасника Акції, які не залежать від Виконавця та Замовника). У 



такому випадку Виконавець, Партнер та Замовник не виплачують такому Переможцю 

Акції жодної компенсації.  

 8.7. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними 

інформації. 

8.8. Добровільно надаючи персональні дані про себе, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, 

копію паспорта громадянина України (всі заповнені сторінки), копію довідки про надання 

індивідуального податкового номеру, Переможці Акції підтверджують свою згоду на збір, 

зберігання, використання, обробку й поширення даних Виконавцем та уповноваженими 

ними особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від 

несанкціонованого розповсюдження. Зазначена вище особиста інформація таких 

Переможців Акції та копії зазначених вище документів використовуватимуться 

Виконавцем з метою ідентифікації таких Переможців Акції та вручення Подарунків Акції, 

та з метою здійснення оподаткування Подарунків Акції відповідно до вимог чинного 

законодавства України. Переможці Акції мають право вільного доступу до наданої ними 

персональної інформації, зазначеної вище, з метою уточнення та/або зміни наданої ними 

інформації у разі настання такої необхідності (зміна прізвища тощо) у відповідності до 

Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Переможців Акції 

зберігатимуться Виконавцем протягом 3-х років з дати закінчення Акції. Після закінчення 

цього терміну всі персональні дані Переможців Акції будуть видалені Виконавцем, або 

повернені їм на їхній запит.  

8.9. Дані Правила розміщено на інтернет-сайті  www.my.ukrsibbank.com. 

 


