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УМОВИ АКЦІЇ   

«Online подарунки» 

Дата проведення акції З 01.09.2019 по 20.01.2020 

Дата проведення 

операцій, які 

враховуються в Акції 

З 01.09.2019 по 31.12.2019 

Учасники 

Клієнти UKRSIBBANK, що зареєстровані в сервісі Банку UKRSIB online, 

що отримали повідомлення від Банку про участь у Акції. 

Виключення: співробітники UKRSIBBANK. 

  

Обов’язкові умови, за 

яких клієнт стає 

учасником акції 

Здійснення в період з 01.09.2019 по 31.12.2019 фінансової операції в UKRSIB 

online. Під фінансовою операцією слід розуміти:  

* Поповнення рахунку мобільного телефону; 

* перерахування коштів з картки на картку (не в рамках одного тарифного 

плану) в межах та за межі банку; 

* Операції перерахування коштів за реквізитами одержувача; 

* Операції з online купівлі/продажу валюти; 

Акційні умови 

1. При поповненні рахунку мобільного телефону клієнт бере участь в 

розіграші призів (одного з 12 смартфонів): 

а) операція з поповнення рахунку з 01.09.2019 по 30.09.2019: участь у 

розіграші призів (3-х смартфонів); розіграш до 10.10.2019  

б) операція з поповнення рахунку з 01.10.2019 по 31.10.2019: участь у 

розіграші призів (3-х смартфонів); розіграш до 10.11.2019 

в) операція з поповнення рахунку з 01.11.2019 по 30.11.2019: участь у 

розіграші призів (3-х смартфонів); розіграш до 10.12.2019 

г) операція з поповнення рахунку з 01.12.2019 по 31.12.2019: участь у 

розіграші призів (3-х смартфонів); розіграш до 10.01.2020 

2. При фінансових операціях (перерахуванні коштів з картки на картку або 

операціях перерахування коштів за реквізитами або online купівлі/продажу 

валюти) клієнт бере участь в розіграші однієї з 33 винагород, що 

виплачуються на рахунки клієнтів (тут під винагородою розуміється кешбек, 

розмір якого визначається, як сума всіх перелічених операцій, що виконані 

за відповідний місяць, але не більше 10 000 грн, без урахування податків). 

а) фінансові операції в UKRSIB online з 01.09.2019 по 30.09.2019: участь у 

розіграші 3-х винагород; 

б) фінансові операції в UKRSIB online з 01.10.2019 по 31.10.2019: участь у 

розіграші 10-ти винагород; 

в) фінансові операції в UKRSIB online з 01.11.2019 по 30.11.2019: участь у 

розіграші 10-ти винагород; 

г) фінансові операції в UKRSIB online з 01.12.2019 по 31.12.2019: участь у 

розіграші 10-ти винагород; 

При відсутності поповнення рахунку мобільного оператору або фінансової 

транзакції в поточному місяці – клієнт не приймає участі в розіграші 

відповідного місяця. 

У разі наявності операцій поповнення рахунку мобільного оператору та 

фінансової транзакції в поточному місяці – клієнт приймає участь у двох 

розіграшах. (пп. 1 та 2 Акційних умов).   

Клієнт приймає участь в розіграшах на кожному етапі акції, якщо виконує 
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умови акції незалежно від участі у розіграшах в попередніх місяцях. 

Порядок визначення  та 

інформування 

Переможців 

Для проведення розіграшу, серед відповідальних співробітників створюється 

уповноважена комісія, обирається головуючий. 

Розіграш серед клієнтів – учасників Акції (визначення переможців, що 

отримають призи (смартфон) та винагороду на рахунок (кешбек) 

проводиться уповноваженою комісією на підставі даних про Учасників 

рекламної акції методом випадкового вибору за допомогою спеціального 

програмного забезпечення. За результатами проведення розіграшу 

складається Протокол (Додаток № 1 до Порядку проведення рекламної акції) 

проведення розіграшу, який підписують усі члени комісії. Обираються 

основні та резервні переможці. Протокол має містити наступну інформацію 

про переможця: ПІБ клієнта, Ідентифікаційний податковий код, номер 

відділення, що обслуговує даного клієнта. 

Банк протягом 3 (трьох) робочих днів з дати формування Протоколу, 

здійснює інформування Переможців Акції шляхом дзвінка на контактний 

номер. 

У разі неможливості зв'язатися з клієнтом протягом 3-х днів або його 

відмови в отриманні призу, вибирається резервний переможець в порядку 

черговості. 

Банк гарантує об'єктивність при визначенні Учасників Акції, які здобули 

право на отримання Призів Акції. Рішення Комісії є остаточним і 

оскарженню не підлягає. 

Вручення смартфону відбувається у відділенні Банку, в якому 

обслуговується клієнт. 

Місце  

проведення та 

особливості 

 Акція проводиться  на всій території України, за винятком території 

проведення ООС і тимчасово окупованої території. 

 Дозволено приймати участь в інших акціях банку 

 Повернення сплачених податків і виплачених бонусів не здійснюється 

Назва акції при 

комунікації з клієнтами 

(СМС / Viber) 

Online podarunky 

Загальний призовий 

фонд (сувенірна 

продукція) 

12 шт. мобільних.телефонів Samsung Galaxy A50 (2019) 4/64Gb (black) 

(SM-A505FZKUSEK)  
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Оподаткування  
Оподаткування вартості Призів Акції здійснюється відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

Інші умови 

Добровільно надаючи персональні дані про себе, а саме: прізвище, ім’я, 

по батькові, копію паспорта громадянина України, копію довідки про 

надання індивідуального податкового номеру Учасники Акції 

підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й 

поширення даних. 

UKRSIBBANK залишає за собою право: 

- відмовити у винагороді за окремими транзакціями, у випадках виявлення елементів шахрайства 

та/або в інших випадках на розсуд Банку; 

- змінювати умови Акції під час її проведення; 

- достроково припинити строк дії акції. 
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Додаток №1 до Додатка № 1 

ПРОТОКОЛ № __ 

проведення розіграшу призів у рамках рекламної акції  

«Online подарунки» 

 

 

 

«__» _______ 20__г.         г. ______ 

 

Ми, члени Комісії в складі: 

Голова Комісії         –    _______________(посада, П.І.Б.)________________________; 

члени Комісії:              _______________( посада, П.І.Б.)________________________; 

                                       _______________( посада, П.І.Б.)________________________; 

                                       _______________( посада, П.І.Б.)________________________. 

 

 

на підставі Наказу ___ від __ ____ 2019 року, провели розіграш призів серед клієнтів АТ 

«УКРСИББАНК», згідно з умовами Акції. 

 

За результатами розіграшу були визначені переможці акції, які виграли призи: 

(найменування призу) 

ПІБ клієнта  ІПН клієнта  № ТТ 
Найменування 

призу 

Кількість 

призів, шт 

     

 

 

Комісія підтверджує, що призи були виграні методом випадкового вибору (згідно з порядком 

проведення розіграшу) без порушень при проведенні розіграшу, з дотриманням принципу 

справедливості, неупередженості та рівних шансів для всіх учасників, а також з дотриманням в 

повному обсязі правил та порядку проведення Акції. 

 

Голова Комісії  _____________________________________  (П.І.Б.)    

 (підпис) 

члени Комісії: 

________________________________ (П.І.Б.) 

(підпис) 

________________________________ (П.І.Б.) 

(підпис) 

 

 


