
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ АКЦІЇ «10% КЕШБЕКУ З NEW CARD 

ВЕСЬ ГРУДЕНЬ» 

 
1. Основні положення 

1.1. Даний документ є Офіційними Правилами рекламної акції «10% кешбеку з New 

Card весь грудень», що присвячена стимулюванню клієнтів (учасників Акції) до отримання 

New Card з кешбеком 5% на онлайн-покупки. 

1.2. Організатором Акції є АТ «УКРСИББАНК» (далі – Банк), зареєстрований за 

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

1.3. Для проведення Акції Банк має право залучати третіх осіб. 

1.4. Дані Правила вважаються основним документом та підтвердженням договірних 

взаємовідносин між Банком та Учасником Акції щодо участі в Акції. Прийняття Учасником 

Акції умов даних Правил здійснюється шляхом фактичної участі в Акції.  

 

 

2. Період та територія проведення Акції 

2.1 Термін проведення акції: з 26 листопада 2021 року до 31 грудня 2021 року 

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

2.2 Акцію проводять 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 Акції 

3.1. В Акції 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 На момент участі в акції не мають діючого рахунку в Банку. 

3.1.2 Повністю погоджуються з Правилами (надалі – «Учасники Акції»). 

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

3.2.1. Особи, які не відповідають вимогам п. 3.1. даних Правил. 

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

організації та проведенні Акції; 

3.2.3. Неповнолітні особи; 

3.2.4. Недієздатні особи, частково дієздатні особи та особи дієздатність яких 

обмежена. 



3.3. Виконавець і Банк Акції не беруть на себе жодних зобов’язань щодо того, що 

будь-який клієнт чи користувач платіжних карток Банка обов’язково буде залучений до 

Акції. Також Виконавець і Банк Акції не зобов’язуються включити всіх бажаючих до числа 

Учасників Акції за їх бажанням. 

 

4. Умови участі в Акції 

4.1. Для здобуття права на отримання Подарунку Акції Учаснику необхідно 

протягом періоду Акції (п. 2 даних Правил) оформити продукт New Card з кешбеком 5% на 

онлайн-покупки від UKRSIBBANK (далі – «Картка»), та активувати її. 

4.1.1. Щоб оформити Картку, клієнту необхідно зробити наступні 2 кроки: 

 • Залишити заявку. Заявку можна залишити на лендінговій сторінці - 

https://welcome-to-ukrsibbank.com/black_friday_newcard. Або заповнити форму зворотного 

зв'язку на сайті https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/application_for_shopping_card/. 

• Отримати зворотній зв'язок від контакт-центру банку та прийти на заплановану 

зустріч у відділення. 

•  Або самостійно завантажити UKRSIB online та пройти онбординг. 

4.1.2. У разі неможливості зробити кроки, передбачені п.4.1.1. - звернутись у 

відділення UKRSIBBANK без призначеної зустрічі. 

4.2. Не відповідають умовам Акції та не включаються в розрахунок з метою 

встановлення факту досягнення Учасником виконання умов Акції Картки, отримані до 

00:00 дати початку Акції або після 24:00 дати закінчення Акції, згідно п.2 правил Акції, за 

Київським часом 

 

5. Порядок нарахування кешбеку для картки New Card з кешбеком 5%. 

 5.1. Нарахування кешбеку починається після підключення рахунку NEW Card до 

Програми кешбеку.  

5.1.1. Підключення рахунку NEW Card до Програми кешбеку відбувається протягом 

одного робочого дня з моменту активації Картки.  

5.1.2. Після підключення до Програми клієнту надсилається інформаційне 

повідомлення. Для інформування Банк може використовувати повідомлення в UKRSIB 

online, повідомлення в Viber та короткий мобільний номер 729.  

5.2. Строк на який підключається Програма кешбеку становить 6 календарних 

місяців, починаючи з місяця активації Картки. 

 5.3. Кешбек у розмірі 5% нараховується на суму розрахунків Карткою за товари 

та/або послуги в мережі Інтернет (далі – «Транзакція»).  



5.4. Максимальна сума кешбеку становить 500 гривень на місяць.  

5.5. Банк виступає податковим агентом при нарахуванні кешбеку та здійснює 

оподаткування суми кешбеку відповідно до вимог чинного законодавства України.  

5.6. Не відповідають умовам та не рахуються при нарахуванні кешбеку:  

5.6.1. Транзакції, здійснені до підключення Програми кешбеку (п.5.1.1.) або після 

24:00 дати останнього дня дії Програми кешбеку (п. 5.2.), за Київським часом;  

5.6.2. Не є Транзакцією перекази коштів з рахунків Карток на рахунки фізичних осіб;  

5.6.3. Не вважаються Транзакцією розрахунки та платежі, здійснені через UKRSIB 

online;  

5.6.4. Транзакції, здійсненні з валютного рахунку (в доларах США та/або євро) ;  

5.6.5. Транзакції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім 

платіжної картки NEW Card. 

 5.6.6. Покупки в онлайн-казино, електронні гаманці та квазі-кеш. Транзакції за 

МСС-кодами, які входять в перелік заборонених, а саме: 6050, 6051, 7995, 9754, 6010, 6011.  

5.6.7. Розрахунки за товари та/або послуги у торгово-сервісних підприємствах, 

здійснені не через мережу Інтернет та/або транзакції з отримання готівки через 

банкомати/пристрої самообслуговування/пункти видачі готівки та/або інших кредитно-

фінансових установ.  

5.7. Банк має право виплачувати кешбек шляхом нарахування балів в програмі 

винагород «Екстра більше».  

5.8. Транзакції в мережі Інтернет можуть бути класифіковані як POS транзакції. Це 

зумовлено технічними налаштуваннями терміналів сторонніх торговельних мереж. Банк не 

несе відповідальності за технічні налаштування терміналів і класифікацію транзакцій 

сторонніх торговельних мереж. Транзакції в мережі Інтернет, які класифіковані як POS, не 

будуть враховуватись під час нарахування кешбек. Клієнт має право звернутись на лінію 

підтримки 729 або до свого персонального менеджера для отримання інформації стосовно 

класифікації транзакції після її проведення 

5.9. Виплата кешбеку проводиться один раз на місяць, за підсумками кожного 

календарного місяця протягом періоду дії програми кешбеку.  

5.10. 16 числа кожного місяця проводиться зарахування на рахунок клієнта суми 

кешбеку за попередній місяць.  

5.11. 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 України, інші непідвладні контролю з боку Банка 

обставини. 



 

6. Подарунок Акції 

6.1. В якості гарантованого Подарунку Акції виступає гарантована Організатором 

можливість учасника з моменту виконання п.4.1 правил Акції отримати додатковий кешбек 

5% на онлайн-покупки, що будуть зроблені у період з 1 грудня по 31 грудня.  

6.2. Подарунок у вигляді додаткового кешбеку 5% не буде нараховано за онлайн-

покупки, що зроблені до 00:00 1 грудня або після 24:00 31 грудня.  

6.3. Банк виступає податковим агентом при нарахуванні кешбеку та нараховує 

кешбек відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

7. Порядок визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання 

Подарунків Акції 

7.1. Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції 

проводиться Банком наступним чином: 

7.1.1. Не пізніше 10 робочих днів із дати закінчення Акції Банк формує перелік 

Учасників Акції, які здобули право на Подарунок (згідно п. 4 Правил). 

7.1.1.1. Дані переліки формуються наступним чином: Банк шляхом співставлення 

відомостей з Бази Клієнтів за Період Акції визначає Учасників Акції, які отримали Картку 

у з урахуванням вимог п. 4 Правил. 

7.1.2. Банк, протягом не більш, ніж 10 робочих днів з моменту формування Переліку 

Учасників (п.6.1.1), нараховує додатковий кешбек 5%.  

7.3. Банк гарантує об’єктивність при визначенні Учасників Акції, які здобули право 

на отримання Подарунків Акції. Рішення Банку щодо визначення списку Переможців є 

остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

8. Порядок отримання Подарунків Акції 

8.1. Після нарахування кешбеку 5% за стандартним процесом (п.5 цих Правил) Банк 

гарантує нарахування додаткового кешбеку 5% всім учасникам Акції, що здобули право на 

Подарунок у терміни, передбачені п.6 даних Правил. 

8.2. Подарунок у вигляді додатового кешбеку буде нараховано у проміжку з 

18.01.2021 по 31.01.2021. 

8.3. Максимальна сума додаткового кешбеку становить 500 гривень. 

8.4. Банк звільняється від будь-якої відповідальності щодо Подарунку Акції після їх 

одержання Учасниками Акції, які здобули право на отримання Подарунку Акції. 



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

Учасниками Акції, які здобули право на Подарунок Акції, і прав на одержання Подарунку 

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

суперечках. 

8.6. 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 діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку 

Банка обставини. 

 

9. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 

9.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом анонсування 

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

https:ukrsibbank.com/ua/, а також лендінговій сторінці – https://welcome-to-

ukrsibbank.com/black_friday_newcard. 

9.2. Ці  Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Банком 

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

Акції 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. 

 

10. Інші умови 

10.1. 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. 

10.2. 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. 

10.3. UKRSIBBANK залишає за собою право відмовити у виплаті кешбеку за 

окремими транзакціями, у випадках виявлення елементів шахрайства та/або в інших 

випадках на розсуд Банку без уточнення причини, а також у разі, якщо сума накопиченого 

кешбек складає менше п’яти гривень  

https://secure-web.cisco.com/1UF4FfoT-Rplm8mHmq7gtPvPANb1l85ViSuKPiaFcHjvbeLCAHDL2pz07l9e5lIHZ02u_EovbP_mDqE5VnBiEnaH4V71sR-Ax8QAz-a1vy5VmnIsUx1Dle46H6ODdYW-1nPsURPczbpZVVBKidu4kY51IC5FLat52RD3iRs0Ic9gEO90jERGe04jIbIhWLtXSZKXXHjXYhLNv6qGSHAfz1A/https%3A%2F%2Fwelcome-to-ukrsibbank.com%2Fblack_friday_newcard
https://secure-web.cisco.com/1UF4FfoT-Rplm8mHmq7gtPvPANb1l85ViSuKPiaFcHjvbeLCAHDL2pz07l9e5lIHZ02u_EovbP_mDqE5VnBiEnaH4V71sR-Ax8QAz-a1vy5VmnIsUx1Dle46H6ODdYW-1nPsURPczbpZVVBKidu4kY51IC5FLat52RD3iRs0Ic9gEO90jERGe04jIbIhWLtXSZKXXHjXYhLNv6qGSHAfz1A/https%3A%2F%2Fwelcome-to-ukrsibbank.com%2Fblack_friday_newcard


10.4. Звернення щодо не нарахування кешбеку або звернення щодо спірних сум 

нарахування кешбеку приймаються в 30 денний термін від дати виплати кешбеку.  

10.5. Звертаємо увагу, що виплата кешбеку класифікується, як додатковий дохід, та 

може впливати на виплату державних пільг або субсидій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


