
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

«СВЯТКОВИЙ РОЗІГРАШ ДО 8 БЕРЕЗНЯ»  

1. Загальні положення  

1.1. Організаторами спеціальної пропозиції «СВЯТКОВИЙ РОЗІГРАШ ДО 8 БЕРЕЗНЯ» (далі також – «Спеціальна 

Пропозиція») є:  

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Оней Україна» (код ЄДРПОУ 35895923), адреса: Україна,  

04073, м. Київ, пр-т. С.Бандери, 15-А (надалі – «Організатор 1»);  

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» (код ЄДРПОУ 35442481), адреса: 

Україна, 04073, м. Київ, пр-т С. Бандери 15-А, офіційний сайт: https://brand.auchan.ua (надалі – «Організатор 2»);  

- Акціонерне Товариство «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750), адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул.  

Андріївська, 2\12. Банківська ліцензія НБУ №75 від 05.10.2011р. Внесено до Державного реєстру 

банків  28.10.1991р. за №57.АТ "УКРСИББАНК" входить у БНП Паріба Груп. Офіційний сайт: 

www.ukrsibbank.com (надалі – «Організатор 3»).  

1.2. Спеціальна Пропозиція діє на території України з 19 лютого 2020 року до 08 березня 2020 року 

(включно). 

1.3. Спеціальної Пропозиції проводиться в магазинах «АШАН» за адресами:  

• м. Київ, вулиця Берковецька, 6;  

• м. Київ, пр-т Степана Бандери, 15-А;  

• Київська область, Києво-Святошинський райн, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Окружна, 4;  

• м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, 2;  

• Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 1б;  

• Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1;  

• Львівска обл, Пустомитівський р-н, с. Сокільники, вул.Стрийська, 30;  

• м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 176;  

• Одеська область, Лиманський район (колишнє найменування - Комінтернівський район), селищна Рада 

Фонтанська, Комплекс будівель та споруд No1;  

• м. Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-Б;  

• м. Львів, вул. Володимира Великого, 58;  

• Львівська обл., м. Львів, проспект Чорновола (700-річчя Львова), 16 «і»  

• м. Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 13-Б;  

• м. Київ, вул. Сосніних Сім'ї, будинок 17;  

• м. Київ, вул. Лугова (Оболонський район), будинок 12;  

• м. Харків, вул. Героїв Праці, 7;  

• Харківська обл., Дергачевський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А;  

• Дніпропетровська область, Дніпровський район (Дніпропетровський район), Слобожанська селищна рада 

(колишнє найменування - Ювілейна селищна рада), комплекс будівель та споруд, буд. 17;  

• м. Житомир, вул. Київська, 77;  

• м. Чернівці, вул. Хотинська, 43;  

• м. Київ, вул. Здолбунівська, 17; 

• м.Харків, вул. Тарасівська, 3; 
• м. Дніпро, бульвар Зоряний, 1-А 

 



 

1.4. Учасники Спеціальної Пропозиції мають можливість отримати від Організатора:  

                - картка з лімітом «АШАН 55% з пільговим періодом» 

https://brand.auchan.ua/ua/editorial/spetsialna_prohrama

_v_auchan   

- Подарунковий сертифікат,  

 переможець отримає один сертифікат з одним подарунком з перерахованого списку: Міксер 

Qilive Q.5444, Фен Qilive Q.5597, Блендер Qilive Q.5825, Кухонний комбайн Qilive Q.5238, Електрочайник 

Qilive Q.5092, Учасника Спеціальної Пропозиції (надалі – «Заохочення»). 

Кількість акційних заохочень обмежена. Організатор 1 надає заохочення 50 учасникам Спеціальної Пропозиції, 

що нею скористались. Порядок та алгоритм визначення переможців визначається Організатором 1 у п. 3 даних 

Правил. 

 

2. Умови участі в Спеціальній Пропозиції  

2.1. Взяти участь в Спеціальній пропозиції мають право фізичні особи віком від 21 до 63 років, що виконали умови та 

правила цієї Спеціальній Пропозиції (до цього та надалі по тексту – «Учасники Спеціальній Пропозиції»). Участь в 

Спеціальній пропозиції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України, з урахуванням обмежень, визначених цими Правилами.  

2.2. Факт звернення до  пункту обслуговування клієнтів  Організатора  прирівнюється до факту беззаперечної згоди 

Учасника Спеціальній Пропозиції з усіма умовами даних Правил. Організатори Спеціальної Пропозиції не зобов’язані 

перевіряти дієздатність такої особи.  

2.3. Надання особою недостовірних/некоректних даних для участі у Спеціальній Пропозиції, в тому числі щодо засобів 

зв’язку та/або будь-яких інших даних є підставою для позбавлення права такої особи на отримання Заохочення та 

картки з лімітом «АШАН 55% з пільговим періодом», надання яких передбачено цими Правилами.  

3.Умови Спеціальної Пропозиції та порядок отримання Заохочення  

3.1. Усі клієнти, які протягом строку дії Спеціальної Пропозиції, вказаного у п. 1.2 цих Правил, оформили та активували 

картку з лімітом «АШАН 55% з пільговим періодом»,в одному з магазинів АШАН, що знаходяться за адресами 

вказаними в п. 1.3. цих Правил, приймуть участь в випадковому розіграші Заохочення. При цьому, переможці 

визначаються на основі інформації-витягу, отриманої із софт системи Організатора 3 за наступними параметрами: 

 ПІБ Учасника Спеціальної Пропозиції 

 Дата та час оформлення та активування картки Учасника в софт системі Організатора 3 

 

3.2. Для отримання картки з лімітом «АШАН 55% з пільговим періодом» від Організатора Учасникам 

Спеціальної Пропозиції необхідно:  

- звернутися з оригіналом паспорта та оригіналом реєстраційного номера облікової картки платника податків до  пункту  

обслуговування клієнтів Організатора у магазині «АШАН» за однією з адрес, що вказані у п. 1.3 цих Правил для 

оформлення заявки на кредитну картку; 

- дочекатися доки співробітники  пункту обслуговування клієнтів магазину «АШАН» сформують заявку на отримання  

https://brand.auchan.ua/ua/editorial/spetsialna_prohrama_v_auchan
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картки з лімітом «АШАН 55% з пільговим періодом» (Заявка формується шляхом внесення інформації про 

клієнта в систему Організатора 3).  

- у разі позитивного рішення банка, підписати кредитний Договір та отримати від співробітника Організатора 2 конверт 

з кредитною карткою. 

3.3. Після того, як Учасником Спеціальної Пропозиції були здійсненні дії передбачені пунктом 3.2. цих Правил, 

Організатор 3 приймає рішення про надання Учаснику Спеціальної Пропозиції картки з лімітом «АШАН 55% з 

пільговим періодом» (Рішення Організатора 3 може бути як позитивне так і негативне.).  

- у разі позитивного рішення Організатора 3, підписати кредитний Договір та отримати від співробітника 

Організатора 2 конверт з кредитною карткою. 

 

3.4. 50 Учасників Спеціальної Пропозиції будуть визначені у перший робочий день після закінчення строку дії 

Спеціальної Пропозиції (вказаного у п.1.2). Переможці визначаються відповідно даних, отриманих із софт системи 

Організатора 3 за критерієм дати фінансування кредитної заявки Учасника в софт системі Організатора 3 та за 

допомогою random програми генерації випадкового вибору, яка випадково визначить переможців.  

3.5. Протягом 10 робочих днів після закінчення строку дії Спеціальної Пропозиції (вказаного у п.1.2) 50 Учасників 

Спеціальної Пропозиції буде проінформовано про деталі отримання Заохочення телефоном\ вайбер повідомленням 

або електронною поштою, переможцям буде відправлений подарунковий сертифікат  Організатором 2, відповідно до 

контактної інформації, що була вказана в заявці на кредитну картку Учасником Акції на Пункті обслуговування клієнтів 

в кредитному відділі.  

Заохочення можна буде отримати в будь-який зручний час за наявністю паспорта, ідентифікаційного кода та 

подарункового сертифіката шляхом відвідування магазину «Ашан», в якому відбувалося оформлення картки з 

лімітом «АШАН 55% з пільговим періодом». 

3.6. Строк дії Заохочення є обмеженим і становить 30 календарних днів з 14 березня 2020 року. 

3.7. Якщо Організатор 3 прийме негативне рішення по клієнту щодо видачі картка з лімітом «АШАН 55% з 

пільговим періодом», в такому випадку  клієнт не може стати Учасником Спеціальної Пропозиції та отримати 

Заохочення. Рішення Організатора 3 є остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

4. Інші умови  

4.1. Організатори не несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої Учасником Спеціальної  

Пропозиції.  

У разі надання недостовірної контактної, або будь-якої іншої персональної інформації, Організатори не 

несуть відповідальність за отримання Заохочення таким Учасником. 

4.2. Беручи участь в Спеціальній Пропозиції, кожен Учасник Спеціальної Пропозиції добровільно надає свою згоду 

Організаторам на обробку, в тому числі збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, 

поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення та знищення наданих 

Учасниками Спеціальної Пропозиції персональних даних, у тому числі їх прізвищ, імен, по- батькові, громадянства, 

паспортних даних, ідентифікаційного номера, даних щодо місця проживання та/або реєстрації, поштової адреси (для 

листування), номеру засобу зв’язку, електронної адреси (далі – Персональні дані) у базах персональних даних 



Організаторів в електронній формі та/або у формі картотек з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових 

відносин, відносин у сфері господарської діяльності, відносин у сфері торгівлі та надання послуг, податкових відносин, 

відносин у сфері виробничої діяльності, відносин у сфері бухгалтерського та податкового обліку, відносин у сфері 

статистики відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Митного кодексу України, 

Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про 

захист прав споживачів».  

4.4 Учасники Спеціальної Пропозиції своєю участю в оформленні та/або отриманні Спеціальної Пропозиції тим самим 

надають свою згоду на збір і обробку їх персональних данних Організаторами для виконання мети, вказаної у цих 

Офіційних паравилах. Персональні дані можуть використовуватися, поширюватися та оброблятися Організаторами, 

розпорядниками бази персональних даних та/або третіми особами на підставі укладених з ними Організаторами 

договорів, а також в інших випадках передбачених законодавством за умови створення ними умов для захисту 

Персональних даних.  

4.5. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та 

(або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймають Організатори за взаємною згодою. 

Прийняте сторонами рішення є остаточним та оскарженню не підлягає.  

4.6. Своєю участю всі Учасники Спеціальної Пропозиції повністю погоджуються з цими Правилами та  

зобов’язуються їх виконувати.  

4.7. Інформування про умови проведення Спеціальної Пропозиції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на  

інтернет-ресурсах Організатора 2 (https://brand.auchan.ua) та Організатора 3 (www.ukrsibbank.com).  

5. Відповідальність  

5.1. Відповідальність Організаторів не виходить за межі вартості Заохочень, вказаних у цих Правилах.  

5.2. Організатор 2 Спеціальної Пропозиції несе відповідальність перед Учасниками Спеціальної Пропозиції  

виключно в процесі консультування умов Спеціальної Пропозиції, оформлення та підписання кредитного 

Договору, видачі кредитної картки та видачу Заохочення Учасникам Спеціальної Пропозиції по факту 

забезпечення Заохочення Організатором 1. 

5.3. Організатор 3 Спеціальної Пропозиції несе відповідальність перед Учасниками Спеціальної Пропозиції виключно 

в межах надання картки з лімітом «АШАН 55% з пільговим періодом». . 

5.4. Будь-які претензії, що стосуються надання револьверної кредитної картки «ШОППІНГ КАРТКА АШАН 55», 

розглядаються виключно Організатором 3 та не розглядаються Організатором 1, Організатором 2.  

5.5. Організатори Спеціальної Пропозиції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких 

як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на 

території проведення Спеціальної Пропозиції, інші непідвладні контролю з боку Організаторів Спеціальної Пропозиції 

обставини, які роблять не можливим виконання зобов’язань.  

5.6. Організатори Спеціальної Пропозиції не несуть відповідальності стосовно подальшого використання або не 

використання картка з лімітом «АШАН 55% з пільговим періодом»та наданого Заохочення після їх одержання 

Учасниками Спеціальної Пропозиції та за неможливість Учасниками Спеціальної Пропозиції скористатись 

револьверної кредитної картки «ШОППІНГ КАРТКА АШАН 55» та наданим Заохоченням.  

5.7. Організатор 3 має право відмовити у видачі картка з лімітом «АШАН 55% з пільговим періодом»відповідно 

до внутрішньої кредитної політики. Організатор 1 має право відмовити у Заохоченні Учаснику Спеціальної Пропозиції, 

що отримав таке право, якщо такий Учасник Спеціальної Пропозиції не виконав будь-яких умов цих Правил та/або 

порушив будь-які умови Спеціальної Пропозиції. При цьому, такий Учасник не має права на одержання від Організаторів 

Спеціальної Пропозиції будь-якої компенсації.  



5.8. Організатори не прийматимуть до розгляду та/або не нестимуть відповідальності за будь-які претензії, що пов'язані 

з втратою, пошкодженням, псуванням та ін. картки з лімітом «АШАН 55% з пільговим періодом»та Заохочення 

Учасниками Спеціальної Пропозиції.  

5.9. Організатори залишають за собою право продовжувати/скорочувати строк Спеціальної Пропозиції та/або  

змінювати ці правила на власний розсуд.  

5.10. Учасник Спеціальної Пропозиції, приймаючи участь в Спеціальні Пропозиції тим самим підтверджує факт  

ознайомлення з даними Правилами Спеціальної Пропозиції і свою повну та безумовну згоду з ними.  

5.11. Усі Учасники Спеціальної Пропозиції погоджуються дотримуватись цих Правил.  

Організатори не несуть відповідальності за:  

- достовірність наданої Учасниками Спеціальної Пропозиції інформації щодо їх персональних даних;  

- невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Спеціальної Пропозиції своїх обов’язків, передбачених  

цими Правилами.  

5.12. Картка з лімітом «АШАН 55% з пільговим періодом»та Заохочення видаються лише у разі виконання 

Учасником Спеціальної Пропозиції, що здобув право на їх отримання, усіх вимог передбачених цими правилами 

Спеціальної Пропозиції. Усі результати Спеціальної Пропозиції є остаточними й оскарженню не підлягають.  

5.13. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у  

відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами.  

5.14. Фактом участі в цій Спеціальній Пропозиції Учасник Спеціальної Пропозиції підтверджує факт ознайомлення з  

даними Правилами та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.  

5.15. Учасники Спеціальної Пропозиції будь-якого з етапів Спеціальної Пропозиції, отримуючи картку з лімітом 

«АШАН 55% з пільговим періодом»та Заохочення, підтверджують свою обізнаність щодо особливостей 

податкового законодавства України, пов’язаного із отриманням додаткового блага, в тому числі, але не обмежуючись, 

отриманням/зміною/втратою субсидій, інших нарахувань, та будь-яких соціальних гарантій і виплат, передбачених 

законодавством України, які можуть бути скасовані у разі отримання Заохочень, та, відповідно, не може заявляти до 

Організаторів будь-які претензії, вимоги, компенсації, додаткові виплати у зв’язку з отриманням Заохочень.  

5.16. Кількість акційних заохочень обмежена. Організатор надає заохочення 50 участникам, що скористались 

акційною пропозицією 

5.18. З правилами користування картки з лімітом «АШАН 55% з пільговим періодом»та правилами можна 

ознайомитись за посиланням  https://brand.auchan.ua/ua/editorial/spetsialna_prohrama_v_auchan  та в 

магазинах Ашан, що знаходяться за адресами вказаними в п. 1.3. цих Правил, в Пунктах обслуговування клієнтів та/або  

пунктах прийому заявок на отримання карток Організатора.    
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