ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Винагорода за розрахунки в ПУМБ online»
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)
ТЕРМІНИ:
Організатор, Виконавець, Банк - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ: 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.
Держатель Платіжної картки – дієздатна фізична особа - власник Карткового рахунку, яка на законних
підставах використовує Платіжну картку для ініціювання переказу коштів з відповідного Карткового рахунку
в Банку з метою оплати вартості товарів і послуг або отримання коштів у готівковій формі.
Договір – договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб або Загальні умови договорів
кредитування, відкриття та ведення рахунків, відповідно до яких здійснюється обслуговування Платіжної
картки.
Картковий рахунок – поточний рахунок, переказ коштів за яким може здійснюватися з використанням
Платіжної картки з додержанням вимог чинного законодавства України та умов Договору.
Платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством
порядку пластикової картки міжнародної платіжної системи Visa або MasterCard, що використовується для
ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування
коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків, через
банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених Договором із Банком.
Учасник Акції – Держатель Платіжної картки, громадянин та резидент України, який відповідає
вимогам/умовам цих Правил та який в період дії Акції: зареєстрований в Системі ПУМБ online та здійснив
оплату товарів або послуг на суму від 20 (двадцяти) гривень 00 копійок за одну операцію в Системі ПУМБ
online за допомогою розділу «Оплата послуг».
Операція – оплата товарів або послуг Учасником Акції за допомогою розділу «Оплата послуг» через Систему
ПУМБ online на суму від 20 (двадцять) гривень 00 копійок за одну операцію.
Переможець Акції – Учасник Акції, Операція якого була обрана методом випадкового комп’ютерного відбору
за 1 (один) календарний тиждень/етап Акції із загальної бази Операцій, що були здійснені Учасниками Акції
відповідно до розділу 3 даних Правил.
Система ПУМБ online - програмно-апаратний комплекс, за допомогою якого здійснюється дистанційне
розпорядження рахунками Клієнтів, надаються відповідні послуги Банку та виконуються інші операції,
визначені Правилами дистанційного обслуговування клієнтів – фізичних осіб в системі інтернет- банкінг
«ПУМБ online».
Заохочення Акції:
Заохочення №1: поповнення Карткового рахунку Учасника Акції з якого проводилася Операція, на суму 50
(п’ятдесят) гривень.
Заохочення №2: зарахування на Картковий рахунок суми коштів, що дорівнюють сумі всіх Операцій,
проведених Учасником Акції в період дії Акції, але не перевищують 3000 (три тисячі) гривень 00 копійок
після сплати податків та зборів передбачених законодавством України.
Загальна кількість Заохочень Акції становить 105 одиниць з яких на кожний етап Акції передбачено по 25
(двадцять п’ять) одиниць Заохочення №1 та 5 (п’ять) одиниць Заохочення №2, які розігруються серед
Учасників всіх етапів Акції.
1.
УЧАСНИКИ АКЦІЇ
1.1. Участь в Акції мають право приймати дієздатні фізичні особи громадяни та резиденти України, за умови
виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 3 цих Правил, та відповідності умовам цих
Правил.
1.2. Учасниками Акції не можуть бути нерезиденти України, а також особи, які станом на 24.11.2017 мають
порушення у виконанні зобов’язань перед Банком за будь-яким договором, укладеним із Банком.
1.3. Учасниками Акції є власники Карткових рахунків, що відкриті в ПАТ «ПУМБ», які зареєстровані в
Системі ПУМБ online.

1.4. Участь в Акції є безкоштовною: Організатор та Виконавець Акції не отримують винагороду від
Учасників за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи
конкурсом, а дані Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

2.1.
2.2.
2.3.





2.
МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
Акція проводиться по всій території України, що підконтрольна українській владі та не є окупованою.
Акція триває з 24.11.2017 по 20.12.2017 включно (далі – Період проведення Акції).
Акція проводиться протягом чотирьох тижнів/етапів:
Перший етап –
з 24.11.2017 по 29.11.2017;
Другий етап –
з 30.11.2017 по 06.12.2017;
Третій етап –
з 07.12.2017. по 13.12.2017;.
Четвертий етап – з 14.12.2017 по 20.12.2017.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
3.1.
Для участі в Акції та отримання Заохочення Акції Учаснику Акції необхідно бути зареєстрованим в
Системі ПУМБ online.
3.2.
Для участі в розіграші Заохочення №1 на кожному етапі здійснити як мінімум 1 Операцію з 00:00
першого дня кожного етапу по 23.59 останнього дня кожного етапу за Київським часом.
3.3.
Для участі в розіграші Заохочення №2 Учаснику Акції необхідно здійснити як мінімум 1 Операцію за
весь Період дії Акції
3.4.
Кількість Операцій що приймає участь в розіграшах не обмежена.
3.5.
Один Учасник Акції може отримати лише 1 (одне) Заохочення №1 за один етап Акції, та не більше 4
(чотирьох) одиниць Заохочення №1 за весь Період проведення Акції, а також не більше 1 (одного) Заохочення
№2 за весь Період проведення Акції.
3.6.
Не відповідають умовам Акції і не належать до Операцій відповідно до цих Правил Операції, здійснені
Держателями Платіжних карток, які мають прострочену заборгованість перед Банком.
3.7. Після перевірки Організатором відповідності Держателя Платіжної картки умовам/вимогам цих Правил,
дані про Учасника Акції та дані по Операціям заносяться в зашифрованому вигляді в базу Акції (далі – база
Операцій).
4.
ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ
4.1. Право на отримання Заохочення Акції мають Учасники Акції, які відповідають умовам цих Правил та
виконали умови, встановлені даними Правилами, що будуть відібрані як переможці Акції відповідно до розділу
5 Правил ( Переможці Акції).
4.2. Види Заохочень Акції вказано у терміні «Заохочення Акції».
4.3. Організатор залишає за собою право збільшити загальний фонд Заохочень Акції або включити в Акцію
додаткові Заохочення Акції, не передбачені цими Правилами, або змінити наявні Заохочення Акції. Якщо такі
зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому цими Правилами.
4.4. Після передачі Заохочення Акції Банк не несе відповідальності за подальше використання Заохочень
Акції, за неможливість скористатися наданим Заохоченням Акції з будь-яких причин, а також за можливі
наслідки використання таких Заохочень Акції.
4.5. Відповідальність Організатора/Виконавця Акції обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції,
передбачених цими Правилами. Грошовий еквівалент вартості Заохочення Акції не видається.
4.6. Банк не несе відповідальності за неотримання Учасником Акції Заохочення Акції з причин, незалежних
від Організатора/Виконавця.
4.7. Нарахування, утримання та сплата податків в рамках виплати Заохочень здійснюється Банком відповідно
до вимог чинного законодавства.
5.
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ
5.1. Визначення Переможців Акції кожного етапу відбувається з використанням бази Операцій, що зазначена
в п.3.7. цих Правил. Визначення Переможців Акції, що отримають Заохочення №1 відбувається за адресою: м.
Київ, вул. Іллінська, 8, Організатором Акції в терміни, зазначені в п.5.7. Правил, за результатами кожного з
етапів Акції, визначених у п.2.3. Правил, методом випадкового комп’ютерного відбору за допомогою веб-сайту
http://www.random.org 25 (двадцяти п’яти) Операцій, що здійснені в Системі ПУМБ Online за 1 (один) етап
Акції відповідно серед усіх Учасників Акції відповідного етапу Акції.
5.2. Після закінчення Акції відбувається визначення Переможців Акції, що отримують Заохочення №2.
Визначення Переможців Акції, що отримають Заохочення № 2 відбувається за адресою: м. Київ, вул. Іллінська,
8, Організатором Акції в терміни, зазначені в п 5.7. Правил, за результатами Акції методом випадкового
відбору за допомогою веб-сайту http://www.random.org 5 (п’яти) Операцій, що здійснені в Системі ПУМБ
Online за весь Період Акції відповідно серед усіх Учасників Акції.

5.3. Визначення Переможців Акції відбувається у присутності Спеціальної комісії, яка формується з
представників Організатора у складі 2 (двох) осіб. Результати розіграшу заносяться у відповідний протокол
(далі – Протокол розіграшу) з вказанням типу Заохочення для кожної Операції.
5.4. У процесі визначення Переможців кожного етапу Акції додатково визначаються 5 (п’ять) резервних
переможців. Резервні переможці обираються шляхом випадкового комп’ютерного відбору за допомогою вебсайту http://www.random.org 5 (п’яти) операцій, що здійснені в Системі ПУМБ Online протягом кожного етапу
Акції серед Учасників відповідного етапу Акції.
5.5. У процесі визначення Переможців Акції для отримання Заохочення №2 додатково визначаються резервні
переможці методом випадкового відбору за допомогою веб-сайту http://www.random.org 5 (п’яти) Операцій,
що здійснені в Системі ПУМБ Online за весь період Акції відповідно серед усіх Учасників Акції
5.6. Резервний переможець набуває статусу Переможця етапа або Акції лише у випадках неможливості
отримання Переможцями Акції або етапу Заохочення №1 або Заохочення №2.
5.7. Визначення Переможців Акції відбувається по етапам у наступні дати:
По Операціям здійсненим та зареєстрованим протягом першого етапу: 30.11.2017;.
По Операціям здійсненим та зареєстрованим протягом другого етапу: 07.12.2017;
По Операціям здійсненим та зареєстрованим протягом третього етапу: 14.12.2017;
По Операціям здійсненим та зареєстрованим протягом четвертого етапу: 21.12.2017;
По Операціям здійсненим та зареєстрованим протягом всієї Акції: 21.12.2017.
6.

УМОВИ, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

6.1.
Інформування Переможця Акції проводиться шляхом відправлення смс-повідомлення на контактний
номер телефону Переможця Акції, який зазначається Банком в Протоколі розіграшу, протягом 5 (п’яти)
робочих днів з дати визначення Переможця.
6.2.
Після визначення Учасників Акції, які отримують Заохочення відповідно до розділу 5 даних Правил,
Організатор протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати визначення таких Учасників здійснює переказ Заохочень
№1 та переказ Заохочень №2 на Карткові рахунки, з яких проводилися Операції.
6.3.
Банк не несе відповідальності за неотримання Учасником Акції Заохочення Акції з причин, незалежних
від Банку
6.4.
Відповідальність за достовірність наявних в Банку даних щодо Учасника Акції несе Учасник Акції.
6.5.
Заохочення Акції отримує лише Учасник Акції, який має право на його отримання згідно з умовами
цих Правил і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. Учасник Акції не має права передати (в
тому числі у спадщину)/поступатися або іншим чином відчужувати своє право на отримання Заохочення Акції
будь-якій третій особі.
6.6.
Оподаткування вартості Заохочень Акції здійснюється Виконавцем та/або залученими ним третіми
особами відповідно до чинного законодавства України. Виконавець Акції здійснює нарахування та сплату
податку на доходи фізичних осіб та військового збору Переможців Акції, які отримують Заохочення Акції, та
направляє інформацію про отримання Переможцем Акції Заохочення Акції, нарахування та сплату податку на
доходи фізичних осіб та військового збору до відповідних податкових органів. В подальшому Виконавець Акції
не несе відповідальність стосовно зобов’язань Переможця Акції, який отримав Заохочення Акції, у відношенні
сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору. Організатор не є податковим агентом та не несе
відповідальності за правильність та/або повноту нараховування, утримання та сплату податку та збору
Виконавцем від імені Переможця та за рахунок Виконавця з доходів, що виплачуються Переможцю Акції у
вигляді Заохочення Акції.
7.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ
7.1. Права Учасника Акції:
7.1.1. Ознайомитися з Правилами.
7.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.
7.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил, в передбаченому Правилами порядку.
7.2. Обов‘язки Учасника Акції.
7.2.1. Виконати умови Акції відповідно до даних Правил Акції.
7.2.2. У випадку визначення Учасника Акції Переможцем Акції, такий Учасник Акції зобов‘язаний виконати
всі дії визначені даними Правилами.

8.1.

8.
Обов‘язки Виконавця:

ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ АКЦІЇ

8.1.1. Передати Заохочення Акції всім Переможцям Акції, які визначені Організатором і відповідають вимогам
та виконали всі умови передбачені даними Правилами, якщо інше не передбачено цими Правилами.
8.2. Права Виконавця:
8.2.1. Відмовити у передачі Заохочення Акції Учаснику Акції в порядку та на умовах, що визначені Правилами.
8.2.2. Відмовити у передачі Заохочення Акції Учаснику Акції, що не отримав Заохочення Акції у визначений
в Правилах період передачі Заохочень Акції.
9.
ОБМЕЖЕННЯ
9.1. Організатор/Виконавець Акції 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, та
інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця обставин. Факт дії таких обставин повинен бути
підтверджений відповідним документом Торгово-промислової палати України чи іншого компетентного
органу.
9.2. Організатор/Виконавець Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб
Учасниками/ Переможцями Акції/ резервними переможцями і прав на отримання Заохочення Акції.
Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. Рішення
Організатора Акції щодо визначення Переможців Акції/ резервних переможців є остаточними і не підлягають
оскарженню.
9.3. Організатор/Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Переможцями
Акції інформації, в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ними.
9.4. Якщо Переможець Акції, який має право на отримання відповідного Заохочення Акції, з будь-яких
причин, що не залежать від Організатора та/або Виконавця (у тому числі якщо номер або інша інформація про
такого Переможця Акції були змінені або вказані невірно та/або нерозбірливо тощо) не має можливості
отримати такі Заохочення Акції, такий Переможець Акції не має права на отримання жодних додаткових
Заохочень Акції, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції та/або залучених ними третіх
осіб. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Заохочення Акції
Переможцем Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця.
9.5. Організатор/Виконавець Акції та/або залучені ними треті особи не відповідають за будь-які витрати
Переможців Акції, пов'язані з отриманням Заохочень Акції.
УВАГА! Виконавець/Організатор не відповідає за неможливість отримання Заохочень Акції на території
України, що не підконтрольна українській владі або є окупованою територією України, і будь-які претензії від
Учасників Акції з цієї причини не приймаються та жодні компенсації не виплачуються.
СПОСОБИ ТА ПОРЯДКИ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО УМОВИ ЇЇ
ПРОВЕДЕННЯ
10.1. Інформація щодо проведення Акції, в тому числі зміни умов проведення Акції, та Офіційні правила Акції
розміщуються на офіційному сайті Організатора http://pumb.ua.
10.

СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ЇЇ
ПРОВЕДЕННЯ
11.1. У разі дострокового припинення проведення Акції, повідомлення про це буде розміщено на офіційному
сайті Організатора http://pumb.ua.
11.

12.
ІНШІ УМОВИ
12.1. Заохочення Акції не передається Переможцю Акції у випадках, передбачених Правилами. Порушення
Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від виконання цих Правил автоматично позбавляє
його права на одержання Заохочення Акції.
12.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не
підлягають.
12.3. Організатор залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про Акцію в будь-який доступний
спосіб.
12.4. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Офіційними
правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними та зобов'язується дотримуватися і виконувати їх.
12.5. Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі витрати понесені ними в зв‘язку з їх участю в Акції.
12.6. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
12.7. Офіційні правила Акції (включаючи зміни та/або доповнення до них), що розміщені на офіційному сайті
Організатора http://pumb.ua є єдиним документом, в якому визначені умови проведення Акції.

12.8. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не
врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається
безпосередньо та виключно Організатором та/або Виконавцем Акції. При цьому таке рішення Організатора
та/або Виконавця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

