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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ  

«Компенсуємо 50 коп проїзду в метро»   

 
Програма «Компенсуємо 50 коп проїзду в метро» (далі за текстом – Програма) для клієнтів - 

фізичних осіб держателів платіжних карток в рамках пакетної пропозиції «All Inclusive» АТ 

«УкрСиббанк» у національній валюті з функцією PayPass (включаючи зарплатно-карткові 

проекти), які здійснили за допомогою даної картки безконтактну розрахункову операцію за 

проїзд в терміналі на турнікеті київського метрополітену. 

Цілі Програми – активація використання безконтактних платежів в рамках пакетної пропозиції 

«All Inclusive з функцією PayPass і підвищення лояльності клієнтів. 

Організатор Програми - АТ «УкрСиббанк» (далі за текстом – Банк). 

 

1. ПЕРІОД ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ 

1.1. Період проведення Програми - з 23.01.2017р. по 30.06.2017р.  

1.2. Територія проведення Програми – Київський метрополітен. 

 

2. УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПРОГРАМИ 

2.1. Учасники Програми – фізичні особи власники платіжних карток в рамках пакетної 

пропозиції «All Inclusive» АТ «УкрСиббанк» у національній валюті з функцією PayPass 

(включаючи зарплатно-карткові проекти), які здійснили за допомогою даної картки 

безконтактну розрахункову операцію за проїзд в терміналі на турнікеті київського 

метрополітену. 

2.2. Учасниками Програми не є і не беруть у ній участь:  

- особи, які не відповідають вимогам п. 2.1.; 

- неповнолітні особи; 

- недієздатні, частково дієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена; 

2.3. Участь в Програмі означає повну згоду Учасника Програми з усіма умовами Програми. 

2.4. Для відмови Учасника Акції за власною ініціативою від права на отримання подарунка 

Акції необхідно протягом періоду проведення Акції (п. 1.1. даних Правил) надіслати SMS-

повідомлення на номер Банку 729 згідно шаблону: 

ХХХХ%ХХХХ_0232, де ХХХХ%ХХХХ_ – перші 4 (чотири) цифри карти, знак процента (%), 

останні 4 (чотири) цифри карти, знак нижнього підкреслення (_). 

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

періоду проведення Програми. Зміна та / або доповнення цих Правил та умов Програми 

можливі у випадку їхнього затвердження Банком та їх опублікування на сайті Банку 

(my.ukrsibbank.com). Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, 

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

та умов. 

2.6. Банк не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні 

лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у 

законодавстві, що діє на території проведення Програми, інші непідвладні контролю з боку 

Банку обставин. 

2.7. Банк не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками 

Програми. Банк не несе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

2.8. Банк має право відмовити у видачі подарунку Учаснику Програми, що отримав таке право, 

якщо такий Учасник не виконав умови цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на 

одержання від Банку будь-якої компенсації. 
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3. ПЕРЕМОЖЦІ ПРОГРАМИ 

3.1. Переможці Програми – Учасники Програми, які в період проведення Програми успішно 

здійснили за календарний місяць мінімум одну безконтактну розрахункову операцію за проїзд в 

терміналі на турнікеті київського метрополітену. Кількість розрахунків не лімітовано. 

 

4. ПОДАРУНКИ  

4.1. Переможці Програми отримують подарунок у вигляді кешбека – повернення 50 копійок 

(збільшений на суму ПДФО і військового збору) за кожну розрахункову операцію (далі по 

тексту - Подарунок).  

4.2. Максимальна сума Подарунка на одного клієнта – 100 грн (не включаючи ПДФО і 

військовий збір). 

4.3. Банк за виданими Подарунків перераховує податки у відповідності з вимогами податкового 

законодавства України.    

 

5. КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЇ 

 СМС-інформування; 

 Веб-сайт Банку - my.ukrsibbank.com; 

 

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
6.1.  Визначення та нагородження переможців проводиться кожного 16-го числа місяця (якщо 

16-е число припадає на вихідний/святковий день, визначення та нагородження проводиться в 

наступний робочий день), наступного за місяцем здійснення розрахунку.  

 

7. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

7.1. Беручи участь в Програмі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на 

використання наданої інформації Банку з маркетинговою та / чи будь-якою іншою метою 

методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. Шляхом передачі третім 

особам). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного 

кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних». 

7.2. Банк гарантує, що під час збору, обробки і подальшого використання отриманої інформації, 

він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України про захист персональних 

даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і 

надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, визначеному 

чинним законодавством України. 
 

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 
8.1. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та / або 

питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Банк відповідно до 

вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Банк є остаточним і не підлягає 

оскарженню. 

8.2. Результати Програми є остаточними і не підлягають перегляду і оскарженню. 

8.3. Участь у Програмі, а також інші дії Учасника Програми, пов'язані з участю у Програмі, є 

підтвердженням того, що Учасник безумовно та повністю погоджується з цими Правилами. 


