
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«Розраховуйся картою Мastercard від UKRSIBBANK в #UklonВолонтер та допомагай 

країні» 

 

Ці Правила визначають умови участі та проведення благодійної акції на підтримку проєкту #UklonВолонтер, строки, 

територію проведення, заохочення, механіку та умови отримання заохочень учасниками благодійної Акції.  

 

Участь в Акції безоплатна. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, її не можна 

використовувати в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне й беззастережне прийняття учасником усіх 

умов Правил та будь-яких змін до них. 

 

Замовником Акції є АТ «УКРСИББАНК», що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 (надалі – 

«Замовник» та/або «Банк»). 

 

Організатором Акції є ГО «УКЛОН КЕА», що знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, пр. Бандери Степана, будинок 20Б 

(надалі – «Організатор»). 

 

Виконавцем Акції є ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», що знаходиться за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. 

Кирилівська, 13Б, офіс 2 (надалі – «Виконавець»). 

 

Партнерами Акції є: 

1) Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. 

Хмельницького, 17/52А, поверх 4, офіс 404А (надалі – «Представництво Mastercard») 

2) ТОВ  «УКЛОН УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, пр. Бандери Степана, будинок 20Б  (надалі - 

«Уклон»). 

 

Перелік Партнерів Акції може змінюватись. 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ: 

 

Акція – захід, що спрямований на стимулювання залучення благодійних пожертв на підтримку благодійного проєкту 

#UklonВолонтер.   

 

Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років та яка має обліковий запис в 

Онлайн-сервісі «Uklon» та має можливість за допомогою Мобільного Додатку «Uklon» або веб-сайту: www.uklon.com.ua 

здійснювати благодійні пожертви в рамках благодійного проєкту  #UklonВолонтер.  

 

Мобільний додаток «Uklon» – примірник комп'ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв 

iOS, Android під назвою «Uklon», за допомогою якого забезпечується доступ до Онлайн-сервісу Uklon. 

 

Онлайн-сервіс «Uklon» – технологічна платформа у вигляді взаємопов'язаної сукупності комп'ютерних програм та 

електронних даних, що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення 

даних про замовлення послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним 

засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг доставки, доступ до якої надає ТОВ «Уклон Україна» та за допомогою якої 

Користувачі Онлайн-сервісу мають можливість здійснювати благодійні пожертви в рамках благодійного проєкту 

#UklonВолонтер. 

 

Правила - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни і доповнення до них, та будь-які документи, згоди, 

зобов’язання, що є обов’язковими до підписання/прийняття, з метою участі у Акції та отримання Заохочення. 

 

Строк проведення Акції (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») - проміжок часу між датою початку і 

датою закінчення Акції, протягом якого Абонент може виконати умови Акції (взяти участь у Акції), чим погоджується з 

умовами Акції. 

 

#UklonВолонтер – благодійний проєкт ГО «УКЛОН КЕА», який має на меті збір благодійних пожертв для допомоги 

військовим, працівникам критично важливих інфраструктур та волонтерам. 

 

У цих Правилах можуть бути використані терміни та визначення, не визначені в пункті 1 Правил. У цьому випадку 

тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну 

http://www.uklon.com.ua/


або визначення в тексті Правил слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу – законодавством України, і в 

подальшому – звичаями ділового обороту. 

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

 

2.1. Участь в Акції мають право взяти Користувачі, які є держателями карток Mastercard, емітованих Банком (далі – 

«Учасник» та «Картка» відповідно).  

 

2.2. У випадку, якщо в момент надання Заохочення буде встановлено, що особа, яка брала участь в Акції, не може бути 

Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі не надається право на отримання Заохочення. 

 

2.3. Обмеження щодо участі в Акції можуть бути змінені шляхом внесення змін до цих Правил. 

 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

 

3.1. Період проведення Акції: 3 жовтня 2022 року по 30 листопада 2022 року. Період проведення Акції може бути змінений 

шляхом внесення змін до цих Правил.  
 

3.2. Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованих територій та територій, на яких державні органи 

України тимчасово не здійснюють свої повноваження внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, 

розпочатої 24 лютого 2022 року (далі – «Місце проведення Акції»). 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ 

 

4.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на сайті 

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/, а також посилання на текст Правил, розміщене в розділі «Новини» на сайті 

https://uklon.com.ua (далі – «Сайти»).  

 

4.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Замовником протягом всього Періоду Акції. Такі зміни та 

доповнення набувають чинності з моменту розміщення Правил в новій редакції на Сайтах, якщо інше не буде 

спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. Якщо Учасник продовжує брати учать в 

Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил. 

 

4.3. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Замовника/Організатора/Партнера, будь-який етап цієї Акції не може 

проводитися так, як це заплановано, яка знаходиться поза межами контролю Замовника/Організатора/Партнера та яка 

впливає на виконання, безпеку та/або належне проведення Акції, Організатор/Замовник може на свій власний розсуд 

скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними в 

рамках Акції будь-які проведені транзакції тощо. 

 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

 

5.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно: 

5.1.1. мати відкриту Картку або оформити та активувати Картку протягом Періоду Акції; 

5.1.2. бути зареєстрованим Користувачем або стати Користувачем протягом Періоду Акції, встановивши Мобільний 

додаток Uklon; 

5.1.3. додати Картку до власного облікового запису в Онлайн-сервісі Uklon; 

5.1.4. у розділі «Благодійний внесок» Мобільного додатку Uklon обрати #UklonВолонтер; 

5.1.5. обрати суму благодійної пожертви та здійснити оплату Карткою (оплата готівкою чи Х-рау не бере участі в 

Акції). Далі – кожен такий платіж іменується «Транзакція». 

 

5.2. Після виконання Учасником умов пункту 5.1. Правил, Організатор та Уклон забезпечать додавання до суми Транзакції 

суми, яка дорівнює сумі здійсненої Учасником Транзакції. Після цього такий подвоєний платіж буде перераховано на 

допомогу волонтерам в межа проєкту #UklonВолонтер.  

 

5.3. Дані про кожну Транзакцію автоматично заносяться до бази даних, що містить знеособлені коди авторизації 

Учасників(далі – «Перелік знеособлених кодів авторизації»). Така база  формується Організатором.  

 

Кількість Транзакцій, що здійснюватимуться Учасником в рамках Акції, необмежена та визначається на 

власний розсуд Учасника. 

 

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/
https://uklon.com.ua/


5.4. На наступний банківський день після виконання Учасником умов п.5.1. Правил Учасник отримує пуш-сповіщення у 

мобільному додатку Uklon про успішне виконання умов Акції. 
 

5.5. Не відповідають умовам Акції: 

- операції, які було здійснено до 00:00 год. 3 жовтня 2022 року та після 23:59 год. 30 листопада 2022 року за 

київським часом; 

- перекази коштів з рахунку картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб; 

- готівкові оплати, операції, здійснені за допомогою Х-рау  та будь-яких інших платіжних карток, окрім Картки. 

 

5.6. Беручи участь в Акції, Учасники тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами та надають повну 

та безумовну згоду з ними. 

 

5.7. Беручи участь в Акції, Учасники тим самим надають згоду Організатору, Замовнику та Виконавцю на опрацювання їхніх 

персональних даних з метою забезпечення їх участі в цій Акції, а також підтверджують, що ознайомлені з правами, що 

передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Учасники погоджуються з тим, що їх облікові дані 

та інші персональні дані, які містяться в їх обліковому записі в Онлайн-сервісі Uklon, можуть бути використані для 

формування Бази Акції або інших цілей з метою проведення Акції та можуть передаватися Організатору, Замовнику, 

Виконавцю або іншим Партнерам Акції з метою її проведення. 

 

5.8. В Акції не можуть взяти участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці. 

 

 

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

 

6.1. Заохоченнями Акції є футболка бренду «FROLOV HEART» (далі – «Заохочення»).  

 

6.2. Загальний фонд Заохочень Акції обмежений та становить – 25 шт. Заохочень (футболок). 

 

6.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну й 

поверненню не підлягають. 

 

6.4. Незалежно від кількості Транзакцій, Учасник може отримати не більше одного Заохочення протягом Періоду Акції.  

 

6.5. Відповідальність Замовника/Організатора/Виконавця/Партнерів обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції, 

вказаних в пункті 6.1. Правил. 

 

6.6. Характеристики Заохочень визначаються на розсуд Замовника/Організатора/Партнера/Виконавця. Дизайн Заохочень 

може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та не виправдати очікувань Переможців Акції.  

 

6.7. Заохочення має бути призначене для особистого використання Переможцем Акції і не може мати ознаки рекламного чи 

комерційного замовлення. 

 

6.8. Замовник/Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Заохочень після їх 

одержання, за неможливість скористатись Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання 

Заохочень. Замовник/Організатор/Партнер/Виконавець не сплачують жодних компенсацій, пов’язаних з такою 

неможливістю використання Заохочення. 

 

6.9. Відповідальним за оподаткування вартості Заохочень Акції є Виконавець.  

 

6.10. Замовник залишає за собою право збільшити/змінити фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові 

Заохочення Акції, не передбачені даними 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, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п. 4.2. цих Правил. 

 

6.11. Переможець Акції, отримуючи Заохочення, усвідомлює, що: 

- таке Заохочення є доходом такого Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у 

податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Акції, та сум утриманого з 

них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України; 

- отримання Заохочення може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної 

допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. 

- Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення, а також йому відомо про 



наслідки таких дій. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем 

Акції додаткового блага (доходу), такого як Заохочення. 

 

7. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ 

 

7.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів після завершення Періоду Акції Організатор надає Виконавцю Перелік знеособлених 

кодів авторизації, що унеможливлює доступ Виконавця до персональних даних учасників на даному етапі проведення 

Акції.  

 

7.2. Визначення Переможців Акції здійснюється на підставі Переліку знеособлених кодів авторизаціїу наступному 

порядку: протягом 10 (десяти) робочих днів від дати отримання такого переліку від Організатора, шляхом випадкової 

комп’ютерної вибірки визначає 25 (двадцять п’ять) Переможців Акції, кожний з яких матиме право отримати 

Заохочення. 

 

7.3. Під час визначення Переможців Акції визначаються 10 (десять) резервних Переможців (далі – «Резервні переможці») з 

Учасників, які матимуть право отримати Заохочення у разі неможливості вручення та/або відмови від нього Переможця 

Акції. 

 

7.4. За результатами визначення Переможців Акції у порядку, передбаченому цією статтею 7 Правил  формується 

протокол, в якому фіксуються знеособлені коди авторизації Переможців Акції та Резервних переможців, який 

засвідчується підписами уповноважених осіб Виконавця (надалі – «Протокол»). Не пізніше ніж на наступний день 

після оформлення Протокол передається Замовнику для належної ідентифікації Переможців.  

 

7.5. Виконавець гарантує об’єктивність при визначенні Переможців Акції. Рішення Виконавця щодо визначення Переможців 

Акції та Резервних переможців є остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ 

 

8.1. Вручення Заохочень здійснює Виконавець у наступному порядку: 

 

8.1.1. Не пізніше 10 (десяти) робочих днів із дати визначення Переможців Акції представник Замовника інформує 

відповідного Переможця Акції про перемогу в Акції та про умови отримання Заохочення шляхом здійснення 

телефонного дзвінка на номер, наданий Замовнику, та отримує згоду на передачу персональних даних Переможця 

Акції Виконавцю та їх обробку Виконавцем з метою подальшого вручення та оподаткування Заохочення. 

У випадку, якщо представник Замовника здійснить 3 (три) нерезультативні дзвінки Переможцю Акції протягом 2 

(двох) робочих днів (з 09:00 год. до 18:00 год.) від дати визначення Переможців Акції, право на отримання 

Заохочення автоматично переходить до Резервного переможця. 

 

8.1.2. Замовник передає Виконавцю персональні дані Переможців Акції протягом 5 робочих днів з дати інформування 

Переможців Акції про перемогу в Акції та підтвердження Переможцем Акції свого бажання отримати Заохочення. 

Відповідальність за коректність переданих персональних даних Переможців Акції несе Замовник. Замовник передає 

Виконавцю персональні дані Переможця Акції захищеними каналами у зашифрованому вигляді.  

 

8.1.3. Вручення Заохочення Переможцю здійснює Виконавець протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання 

персональних даних Переможців від Замовника із залученням служби доставки на узгоджену з Переможцем Акції 

адресу.  

 

8.1.4. Переможці Акції повинні заповнити і підписати згоди на обробку персональних даних та заяви-підтвердження про 

отримання Заохочень під час їхнього вручення.  

У разі невиконання Переможцем Акції цих умов з причин, які не залежать від 

Замовника/Організатора/Партнера/Виконавця, Переможець втрачає право на отримання Заохочення та йому не 

сплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право отримати Заохочення переходить до відповідного 

Резервного переможця. 

 

8.2. Переможець Акції несе відповідальність за всю інформацію, надану Виконавцю, для вручення та оподаткування 

Заохочення. Організатор/Виконавець не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої 

Переможцями Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. Якщо будь-який Переможець Акції, із будь-яких причин, 

що не залежать від Організатора або Виконавця, не має можливості отримати Заохочення, такий Переможець Акції не 

матиме права на отримання жодних компенсацій або інших виплат від Організатора/Партнера/Виконавця. 

Організатор/Партнер/Виконавець не відповідають за будь-які витрати Переможця Акції, пов’язані з отриманням та 

подальшим використанням Заохочення. 

 



8.3. Замовник/Організатор/Партнер/Виконавець 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 Змовник може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну 

її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення Заохочення, повідомивши про це Учасників Акції в 

порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил.  

 

8.4. Замовник/Організатор/Партнер/Виконавець звільняється від 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 Замовника/Організатора/Партнера/Виконавця 

обставини стосовно залучених ним третіх осіб. 

 

8.5. Замовник/Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при 

використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу та будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких 

Переможця Акції не було повідомлено про перемогу в Акції та про право на отримання Заохочення. 

 

8.6. Замовник/Організатор/Партнер/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб 

Переможцями Акції і прав на одержання Заохочення. Замовник/Організатор/Партнер/Виконавець не беруть на себе 

відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

 

9. ІНШІ УМОВИ 

 

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника з цими Правилами. 

Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил вважається відмовою 

Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від 

Замовника/Організатора/Партнера/Виконавця 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 Організатором. 

9.3. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам повідомляється: 

9.3.1. Володільцями персональних даних Учасників є Замовник та ТОВ «Уклон Україна». 

9.3.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, податкових відносин та 

відносин у сфері бухгалтерського обліку. 

9.3.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 9.3.2 цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, 

контактний номер телефону, дані паспорта/ID-картки/ посвідки на постійне/тимчасове проживання, податковий 

номер (РНОКПП) тощо. З персональними даними Учасників Акції будуть вчинятися наступні дії: збирання, 

накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, 

реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.  

9.3.4. Розпорядником персональних даних Учасників є Замовник, ТОВ «Уклон Україна» та  Виконавець, їм надаються 

всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом. 

9.3.5. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані 

третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 9.4.2 цих Правил. Окрім того, передача третім особам 

персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється 

у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в 

інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.  

9.3.6. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Періоду Акції. Персональні 

дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання 

мети, яка вказана у п. 9.4.2 цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання 

персональних даних. 

9.3.7. Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних після досягнення Виконавцем як 

Розпорядником персональних даних мети по забезпеченню податкових відносин та відносин у сфері 

бухгалтерського обліку, надіславши Розпоряднику персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у 

цих Правилах.  

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

з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення 

Акції. 

 

9.5. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції. 

 

 

 

 

Редакція діє з 3 жовтня 2022 року. 


