
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ «ПОДАРУНКИ ДО 

ЧОРНОЇ П’ЯТНИЦІ» 

 

1. Основні положення 

  
1.1. Даний документ є Офіційними Правилами проведення Розіграшу «Подарунки до чорної 

п’ятниці», що проводиться на замовлення АТ «УКРСИББАНК» і присвячена стимулюванню 

клієнтів (учасників Акції) до активності в соціальних мережах АТ «УКРСИББАНК». 

1.2. Замовником та Виконавцем Акції є акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (далі – 

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

 

2. Період та територія проведення Розіграшу 

 
2.1 Термін проведення Розіграшу: з 25 листопада 2021 року до 2 грудня 2021 року включно 

(надалі – «Строк проведення Розіграшу», «Період Розіграшу» або «Тривалість Розіграшу»).  

2.2 Розіграш проводиться на всій території України, за винятком території проведення ООС 

(Операції Об’єднаних Сил), тимчасово окупованої території (Автономної Республіки Крим і міста  

Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей).  

 

3. Учасники Розіграшу  

3.1. В Розіграші можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни, як України, так і 

нерезиденти України, які мають посвідку на постійне проживання, які відповідають всім 

переліченим нижче критеріям:   

             3.1.1 Повністю погоджуються з Правилами (надалі – «Учасники Розіграшу»).  

3.2. Учасниками Розіграшу не визнаються та не мають права брати в ній участь:  

3.2.1. Працівники Банку та будь-яких інших компаній, що беруть участь у підготовці, 

організації та проведенні Акції;  

3.2.2. Неповнолітні особи;  

3.2.3. Недієздатні особи, частково дієздатні особи та особи дієздатність яких обмежена.  

 

4. Умови участі в Розіграшу 

4.1. Розіграш проводиться на офіційній сторінці АТ «УКРСИББАНК» в Instagram - 

https://instagram.com/ukrsibbank?utm_medium=copy_link . 

4.2. Для того, щоб взяти участь у Розіграші, особі, що відповідає вимогам розділу 3 цих 

Правил, необхідно протягом періоду проведення Розіграшу:   

https://instagram.com/ukrsibbank?utm_medium=copy_link


4.2.1 Підписатися на сторінку АТ «УКРСИББАНК у Instagram 

https://instagram.com/ukrsibbank?utm_medium=copy_link ; 

4.2.2. В коментарі до посту з Розіграшом відмітити акаунт друга/знайомого і т.д. через 

позначку @;  

4.2.3 Зробити репост публікації з Розіграшом в сторіз з підписом «Чорна п‘ятниця весь 

грудень з UKRSIBBANK!» 

4.3. Визначення 10 Переможців, що отримають право на отримання Подарунків, 

відбувається по завершенню Розіграшу за допомогою сервісу генератора випадкових чисел 

RANDOM.ORG серед усіх Учасників Розіграшу.  

4.4. Результати процедури визначення Переможців Розіграшу, що отримають право на 

отримання Подарунку, є остаточним й оскарженню не підлягають.  

4.5. Організатор Розіграшу гарантує об'єктивність проведення процедури визначення 

Переможців Розіграшу.   

4.6. Організатор Розіграшу не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких 

осіб Учасниками/Переможцями Розіграшу і права на отримання Подарунку. Учасники та інші 

особи, що беруть чи бажають взяти участь у Розіграші погоджуються, що результати розіграшу не 

підлягають оскарженню.  

 

5. Подарунки Розіграшу  

5.1. Учасники Розіграшу, що виконали всі умови Розіграшу, передбачені цими Правилами 

та стали Переможцями після процедури визначення Переможців згідно пункту 4.3 цих Правил, 

мають можливість отримати гарантовані подарунки Розіграшу (надалі – Подарунок):  

 Навушники JBL T110BT Black – 3 шт.; 

 Смарт-годинники Xiaomi Mi Smart Band 4 – 2 шт.; 

 Повербанк 10000mAh Mi Power Bank 25 - 1 шт.; 

 Чорний блокнот «УКРСИББАНК» – 5 шт. 

5.2. Виконавець Акції залишає за собою право самостійно визначати постачальників 

товарів і послуг для придбання Заохочень Акції.  

5.3. Заміна Заохочень Акції грошовим еквівалентом не допускається. Заохочення Акції 

обміну та поверненню не підлягає.  

5.4. Банк виступає податковим агентом при врученні подарунків та здійснює 

оподаткування вартості Подарунків Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

https://instagram.com/ukrsibbank?utm_medium=copy_link


6. Порядок визначення Переможців Розіграшу, які здобули право на отримання Подарунків 

Розіграшу 

6.1. Один Переможець отримає 1 (один) Подарунок  

6.2. Загальна кількість Переможців Розіграшу не може бути більше 10 учасників.  

6.3. 03.12.2021 за допомогою сервісу RANDOM.ORG буде обрано 10 переможців. 

6.4. Інформація щодо Переможців Розіграшу буде розміщена на сторінці Банку в Instagram 

https://instagram.com/ukrsibbank?utm_medium=copy_link . 

6.5. Крім того, під час проведення визначення Переможців Розіграшу, які здобувають 

право на отримання Подарунків, формується резервний список з 10 (десяти) Учасників Розіграшу, 

що взяли участь у Розіграші та виконали умови зазначені в цих Правилах, які можуть отримати 

Подарунок Розіграшу у разі неможливості вручення його основному претенденту.   

6.6 Результати визначення Переможців Розіграшу, який здобуде право на отримання 

Подарунку, вважатимуться остаточними, оскарження щодо цього не розглядатимуться.  

6.7 Організатор Розіграшу залишає за собою право повторного визначення претендента на 

отримання Подарунку з резервного списку з 10 (десяти) Учасників Розіграшу, у випадку підозри 

та/або виявлення ознак фальсифікації при участі у Розіграшу зі сторони основного претендента, з 

подальшою публікацією на сторінці https://instagram.com/ukrsibbank?utm_medium=copy_link  

6.8. Організатор Розіграшу має право усунути будь-кого з Учасників Розіграшу від участі 

в Розіграші без пояснення причин усунення, у випадку виникнення сумнівів у сумлінному 

виконанні таким Учасником Розіграшу цих Правил, або встановлення факту умисного порушення 

Учасників Розіграшу цих Правил.  

6.9. Всі результати Розіграшу остаточні й оскарженню не підлягають.  

 

7. Порядок отримання Подарунків Акції  

7.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів після визначення Переможців Розіграшу Організатор 

здійснює комунікацію з такими Переможцями Розіграшу для визначення даних Переможців 

Розіграшу, необхідних для вручення Подарунків.  

7.2. Шляхом електронного листування через офіційну сторінку «УКРСИББАНК»   

https://instagram.com/ukrsibbank?utm_medium=copy_link  , чи шляхом телефонної розмови з 

Переможцями Розіграшу, які мають право отримати Подарунки, Організатор узгоджує всі 

необхідні дані та адресу відділення АТ «УКРСИББАНК» для отримання Подарунку, а також 

повідомляє про необхідність надання Організатору, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати 

визначення таких Учасників Переможцями, наступних документів: скан-копії 1-ої сторінки 

паспорту або ID-картки та реєстраційного номеру облікової картки платника податків або скан-

https://instagram.com/ukrsibbank?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/ukrsibbank?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/ukrsibbank?utm_medium=copy_link


копію паспорту з відміткою про наявність у Переможця Розіграшу права здійснювати будь-які 

платежі за серією та номером паспорта.  

7.3. Вручення Подарунку Переможцю Розіграшу здійснюється у відділені Банку, яке обере 

Переможець.            

7.4 Переможець Розіграшу повинен отримати Подарунок Розіграшу особисто та не має 

права передавати своє право на отримання Подарунку Розіграшу будь-яким третім особам.  

7.5. Банк звільняється від будь-якої відповідальності щодо Подарунків Розіграшу після їх 

одержання Переможцями Розіграшу, які здобули право на отримання Подарунків Розіграшу.  

7.6. Банк не несе відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при 

використанні каналів зв’язку під час проведення Розіграшу, роботу операторів зв’язку, будь-які 

помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Розіграшу, не були повідомлені або були 

несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунків Розіграшу.  

7.7. Банк не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками 

Розіграшу, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. Якщо будь-який Учасник Розіграшу, 

визначений Учасником Розіграшу, що здобув право на Подарунки Розіграшу, із будь-яких причин, 

що не залежать від Банка (в тому числі, якщо номер телефону або інша інформація про Учасника 

Розіграшу була змінена, або була вказана невірно та/або нерозбірливо та інше), не має можливості 

отримати Подарунок Розіграшу, такий Учасник Розіграшу не матиме права на отримання жодних 

компенсацій або інших виплат від Банка. 

    7.9. Банк не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками 

Розіграшу, які здобули право на Подарунки Розіграшу, і прав на одержання Подарунків Розіграшу. 

Банк не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.  

7.10. 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 діють на території проведення Розіграшу, інші непідвладні контролю з боку 

Банка.  

7.11.Банк не відповідає за будь-які витрати Учасників Розіграшу, пов’язані з отриманням 

та подальшим використанням Подарунків Розіграшу. 

 

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції  

8.1. Інформування щодо Правил та умов Розіграшу здійснюється шляхом анонсування 

Акції ̈ та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті Банка 

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/413103/ 

8.2. Ці  Правила та умови Розіграшу можуть бути змінені та/або доповнені Банком протягом 

всього строку проведення Розіграшу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Розіграшу 



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.  

 

9. Інші умови  

9.1. 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.  

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 Банком. 


