
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ  

«Картка з лімітом до ЧОРНОЇ п’ятниці»  

(далі – «Правила» та «Акція» відповідно) 

1. ОРГАНІЗАТОР,  ПАРТНЕР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ 
1.1. Організатором Акції є АТ «УКРСИББАНК» (далі – «Організатор»), що знаходиться за адресою: 

04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12. 

1.2. Партнером Акції є Представництво «Мастеркард Юроп СА» в Україні (далі – «Партнер»), яке 

розташоване за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404А. 

1.3. Виконавцем Акції є ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ» (далі – «Виконавець»), що 

розташоване за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 13Б, офіс 2. 

Для проведення Акції Організатор, Партнер та Виконавець мають право залучати третіх осіб. 

 
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 
2.1. В Акції беруть участь громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, 

котрим на момент участі в Акції виповнилося 21 років та які повністю погоджуються з умовами цих 

Правил (далі – «Учасник»). 

2.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 

2.2.1. особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 21 років; 

2.2.2. особи, які не виконали умови цих Правил. 

2.3. Організатор/Партнер/Виконавець не зобов’язані перевіряти дієздатність Учасників. 

 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
3.1. Акція проводиться на всій території України, за винятком території проведення ООС і 

тимчасово окупованої території (далі – «Територія Акції»). 

3.2. Період проведення Акції: з 20 листопада 2020 р. по 04 грудня 2020 р. включно (далі – «Період 

Акції»). 

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ  
4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на веб-сайті 
www.my.ukrsibbank.com (далі – «Сайт»). 
4.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього Періоду 
Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором. Такі 
зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Сайті, якщо інше не буде спеціально 
визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.  
Організатор не несе відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими 
змінами. 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 
5.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом Періоду Акції: 
5.1.1. оформити та активувати картку з лімітом Mastercard, емітованої АТ «УКРСИББАНК» (далі – 
«Картка з лімітом») у відділеннях Організатора або через контакт–центр Організатора або через 
магазини-партнери Організатора, перелік яких наведено на сайті www.my.ukrsibbank.com;  
5.1.2. здійснити 1 (одну) або більше безготівкових оплат Карткою з лімітом за будь-які товари та/або 
послуги у торговельно-сервісних мережах та/бо в мережі Інтернет на загальну суму від 300,00 (трьохсот) 
гривень та більше (далі – «Транзакція»). 
Транзакції, які будуть здійснені з використанням Карток з лімітом, враховуються лише в межах 

одного поточного рахунку. 

5.2. Дані про кожну Транзакцію автоматично заносяться Організатором до бази Акції (далі – «База 

Акції»). База Акції містить суму, дату та час здійснення Транзакції, а також інші дані, визначені 

Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.  

5.3. Організатор/Партнер/Виконавець узгодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників Акції 

від участі в Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих 

Правил або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил. 

5.4. Організатор/Партнер/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких 

осіб Учасниками Акції. Організатор/Партнер/Виконавець не беруть на себе відповідальності за 

визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

5.5. Не відповідають умовам Акції: 

http://www.my.ukrsibbank.com/


• операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «20» листопада 2020 року та після «23» годин 

«59» хвилин «04» грудня 2020 року за київським часом; 

• перекази коштів з рахунку Картки з лімітом на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, 

які було здійснено в філіалах банку, в тому числі перекази для оплати податкових платежів та інше; 

• операції з оплати дорожніх чеків та (або) лотерейних квитків; 

• операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет; 

• операції з отримання готівки через банкомати/пристрої самообслуговування/пункти видачі готівки  

та/або інших кредитно-фінансових установ; 

• операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім Картки з лімітом. 

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

6.1. Фонд Заохочень Акції включає в себе: 

6.1.1. Сертифікат Універсальний Giftmall номіналом* 300,00 грн – 50 штук (далі – «Заохочення»). 

*Під «Сертифікатом Універсальним Giftmall» йдеться про сертифікат у форматі PDF-файлу, який 

надає можливість його пред'явнику обміняти його на обрані товари на суму, що зазначена на 

сертифікаті, у порядку, визначеному на сайті https://giftmall.com.ua/catalog/unicert (далі – 

«Сертифікат»). 

Сертифікат буде розміщено за посиланням, яке буде відправлено відповідному Переможцю Акції згідно 

з п.п. 7.6  Правил. 

Інформація щодо терміну дії Сертифікату буде направлена Переможцю Акції разом із Сертифікатом під 

час його вручення. 

6.2.  Переможець Акції не може поділити Заохочення на декілька частин, тобто мають використати його 

за один раз. 

6.3. Фонд Заохочень Акції обмежений і складає кількість, зазначену в п. 6.1 цих Правил. 

6.4. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.  

6.5. Заохочення має бути призначене для особистого використання Переможцями Акції та не може мати 

ознак рекламного чи комерційного замовлення. 

6.6. Незалежно від кількості Транзакцій, за весь Період Акції один Учасник може отримати лише одне 

Заохочення. 

6.7. Відповідальність Організатора та Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень, 

вказаних в п. 6.1 Правил. 

6.8. Характеристики Заохочень визначаються на розсуд Організатора/Партнера/Виконавця.  

Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній 

сторінці Акції на Сайті та/або в рекламних матеріалах, які будуть поширюватись про Акцію, а також 

враження від використання таких Заохочень можуть не в повній мірі відповідати сподіванням 

Учасників. 

6.9. Організатор залишає за собою право збільшити/змінити Фонд Заохочень Акції або включити в 

Акцію додаткові подарунки/заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість 

наявного Заохочення. У випадку вичерпання Фонду Заохочень Акції, за рішенням Організатора Період 

проведення Акції може бути змінений. Якщо такі зміни будуть мати місце, Банк повідомляє про них в 

порядку, передбаченому в Розділі 4 цих Правил. 

6.10. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть ніякої відповідальності за подальше використання 

Заохочення Переможцем Акції після його одержання, за неможливість Переможцем Акції скористатись 

Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочення, у тому числі 

під час реалізації такого Заохочення. 

Організатор/Партнер/Виконавець не компенсують будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з 

подальшим використанням Заохочень. 

6.11. Зобов'язання з оподаткування вартості Заохочень забезпечує Виконавець відповідно до чинного 

законодавства України. 

7. УМОВИ Й ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ 
АКЦІЇ 
7.1. Визначення Переможців Акції відбувається на основі Бази Акції, зазначеної в п. 5.2 цих Правил. 

7.2. Визначення Переможців Акції здійснюється Організатором та відбувається не пізніше 8 грудня 2020 

року, під час якого визначаються 50 (п’ятдесят) Переможців Акції, які першими виконали умови цих 

Правил та здобули право отримати Заохочення. 

Під час визначення Переможців Акції визначаються 10 (десять) резервних Переможців (далі – «Резервні 

https://giftmall.com.ua/catalog/unicert


переможці») з Учасників Акції, що виконали умови цих Правилах, та які матимуть право отримати 

Заохочення у разі неможливості вручення та/або відмови від нього основного Переможця Акції. 

7.3. За результатами визначення Переможців Акції формується протокол, в якому фіксуються 

знеособлені номери телефонів Переможців Акції та який засвідчується підписами уповноважених осіб 

Організатора, що затверджується згідно з внутрішніми нормативними документами АТ 

«УКРСИББАНК» (далі – «Протокол»). 

7.4. Результати визначення Переможців Акції є остаточними та оскарженню не підлягають.  

Протягом 2 (двох) банківських днів від дати визначення Переможців Акції згідно п. 7.2  

Правил, Організатор передає Виконавцю Протокол. 

7.5. Організатор не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками, в т.ч. 

інформації щодо контактів з ними. 

7.6. Виконавець забезпечує вручення Переможцям Акції Заохочень протягом 4 (чотирьох) банківських 

днів з моменту отримання від Організатора Протоколу шляхом розсилки смс-повідомлень із 

Заохоченнями на знеособлені номери мобільних телефонів Переможців Акції.  

Виконавець залишає за собою право самостійно визначати та залучати третіх осіб для забезпечення 

виконання умов Акції щодо вручення Заохочень Акції (далі – «Технічний підрядник»). 

Фактом вручення Заохочень вважається момент його відправлення Технічним підрядником на 

знеособлені номери мобільних телефонів Переможців Акції.  

7.7. Організатор/Партнер/Виконавець та залучені ними треті особи не несуть відповідальності 

за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через 

продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або 

місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, 

тощо. У цьому випадку Організатор може  прийняти  рішення про відтермінування Акції  або зміну її 

умов, повідомивши про це Учасників Акції в порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил.  

7.8. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею 

даних при використанні каналів зв’язку та мережі Інтернет під час проведення Акції, внаслідок яких 

Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про перемогу в Акції. 

Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Акції 

Заохочення з вини такого Переможця Акції та інші обставини, які не залежать від 

Організатора/Партнера/Виконавця. 

8. ІНШІ УМОВИ 
8.1. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних 

питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор. При 

цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню. 

8.2. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими 

Правилами Акції та свою повну та безумовну згоду з ними та надають згоду Організатору на передачу 

Виконавцю та залученим Виконавцем третім особам знеособленого номера мобільного телефону з метою 

вручення Заохочення. 

8.3. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор/Партнер/Виконавець не зобов’язані 

листуватися з Учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з будь-яких питань, 

що стосуються умов проведення Акції. 

8.4. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції. 


