ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Бонус від Банку для абонентів «Укртелеком»
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)
1.

ТЕРМІНИ

Банк, Організатор – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ: 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ. вул. Андріївська, 4.
Виконавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВДАЛА СПРАВА», код
ЄДРПОУ: 37026443, місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 4А, офіс 139.
Партнер – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ», код ЄДРПОУ: 21560766, 01601,
Київ, бульвар Т. Шевченка, 18.
ДКБО, Договір - договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, двосторонній правочин
між Банком і Клієнтом (включаючи всі додатки до нього, тарифи і заяви на приєднання до Договору), який
укладається шляхом акцептування фізичними особами (оформлення заяви на приєднання до Договору)
публічної пропозиції Банку, яка розміщена на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет – http://pumb.ua.
Споживчий кредит - кредит, визначення якого міститься у Договорі (термін «Споживчий кредит»), що
надається Банком клієнту на умовах, встановлених Договором, зокрема, але не виключно, частиною 5 Розділу
ІІ Договору («Умови надання Споживчого кредиту»).
Кредитна картка – банківська платіжна картка, визначення якої міститься у Договорі (термін «Кредитна
картка»), за допомогою якої клієнт здійснює платіжні операції за поточним рахунком, до якого емітовано
Кредитну картку, на умовах, визначених Договором, за рахунок кредитних коштів, які надає Банк в рамках
відновлювальної кредитної лінії. Використання Кредитної картки регулюється чинним законодавством
України, Правилами МПС і умовами Договору, зокрема, але не виключно, пункту 4.2 частини 4 Розділу ІІ
Договору («Умови надання Кредитної картки з відновлювальною Кредитною лінією»).
Учасник Акції – повністю дієздатна фізична особа – громадянин та резидент України, якій станом на 01
березня 2018 року виповнилося 18 років, яка є клієнтом ПАТ «Укртелеком» та яка в період дії Акції уклала з
Банком Договір для отримання Споживчого кредиту або Кредитної картки і надала рахунок у паперовій формі
за телекомунікаційні послуги ПАТ «Укртелеком», що містить акційне повідомлення та інформацію про номер
особового рахунку фізичної особи в ПАТ «Укртелеком» працівнику Банку при укладенні Договору та яка
відповідає вимогам/умовам цих Правил.
Операція – укладення Договору між Учасником Акції та Банком для отримання Споживчого кредиту або
Кредитної картки в період дії Акції. Кількість Операцій, які можуть бути здійснені Учасником Акції, не
обмежена.
Бонусне поповнення, Заохочення Акції - безготівкове поповнення особового рахунку Учасника Акції в ПАТ
«Укртелеком» на суму 100,00 (сто) гривень. Кількість Бонусних поповнень необмежена і дорівнює кількості
здійснених Операцій в період дії Акції згідно з Правилами Акції.
2.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. Участь в Акції мають право приймати повністю дієздатні фізичні особи – громадяни та резиденти
України за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 4 Правил, та відповідності
умовам/вимогам Правил, в т.ч. відповідності терміну «Учасник Акції», визначеному цими Правилами, та цьому
пункту Правил з урахуванням пункту 2.2 Правил.
2.2. Учасниками Акції не можуть бути нерезиденти України, а також особи, які станом на 01 березня 2018
року мають порушення у виконанні зобов’язань перед Банком за будь-яким договором, укладеним із Банком,
або з банком, правонаступником прав і обов’язків якого є Банк .
2.3. Участь в Акції є безкоштовною: Організатор/Виконавець/Партнер Акції не отримують винагороду від
Учасників Акції 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.
3.

МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
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3.1.

В Акції мають право на участь фізичні особи, визначені як Учасники Акції відповідно до даних Правил.

3.2. Акція триває з 01 березня 2018 року по 28 лютого 2019 року включно (далі – Період проведення Акції) в
межах території України, що підконтрольна українській владі та не є окупованою.
3.3.

Акція проводиться протягом 12 (дванадцяти) етапів:

Перший етап –

з 01 березня 2018 року по 31 березня 2018 року

Другий етап –

з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року

Третій етап –

з 01 травня 2018 року по 31 травня 2018 року

Четвертий етап – з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року
П’ятий етап –

з 01 липня 2018 року по 31 липня 2018 року

Шостий етап –

з 01 серпня 2018 року по 31 серпня 2018 року

Сьомий етап –

з 01 вересня 2018 року по 30 вересня 2018 року

Восьмий етап –

з 01 жовтня 2018 року по 31 жовтня 2018 року

Дев’ятий етап –

з 01 листопада 2018 року по 30 листопада 2018 року

Десятий етап –

з 01 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Одинадцятий етап –

з 01 січня 2019 року по 31 січня 2019 року

Дванадцятий етап –

з 01 лютого 2019 року по 28 лютого 2019 року
4.

УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Для участі в Акції та отримання Бонусного поповнення Учаснику Акції необхідно відповідати всім
вимогам/умовам цих Правил, які встановлені для Учасника Акції, в тому числі необхідно протягом строку
проведення Акції, а саме з 01 березня 2018 року по 28 лютого 2019 року включно, укласти з Банком Договір
для отримання Споживчого кредиту або Кредитної картки, а також надати працівнику Банку для ознайомлення
рахунок у паперовій формі за телекомунікаційні послуги ПАТ «Укртелеком», що містить акційне повідомлення
та інформацію про номер особового рахунку фізичної особи в ПАТ «Укртелеком».
4.2. Після перевірки працівником Банку відповідності Учасника Акції умовам/вимогам цих Правил, які
встановлені для Учасника Акції, дані про таку фізичну особу як Учасника Акції заносяться (реєструються) в
зашифрованому вигляді в базу Акції за відповідний етап Акції (далі – база Операцій).
5.

БОНУСНЕ ПОПОВНЕННЯ

5.1. Право на отримання Бонусного поповнення мають Учасники Акції, які відповідають всім умовам/вимогам
цим Правил. Комісія у складі двох представників Організатора Акції на підставі бази Операцій складає
Протокол проведення Акції за відповідний етап Акції із зазначенням переліку Учасників Акції у наступні дати:
- по Операціям здійсненим та зареєстрованим протягом першого етапу: 02 квітня 2018 року;
- по Операціям здійсненим та зареєстрованим протягом другого етапу: 03 травня 2018 року;
- по Операціям здійсненим та зареєстрованим протягом третього етапу: 04 червня 2018 року;
- по Операціям здійсненим та зареєстрованим протягом четвертого етапу: 03 липня 2018 року;
- по Операціям здійсненим та зареєстрованим протягом п’ятого етапу: 02 серпня 2018 року;
- по Операціям здійсненим та зареєстрованим протягом шостого етапу: 04 вересня 2018 року;
- по Операціям здійсненим та зареєстрованим протягом сьомого етапу: 02 жовтня 2018 року;
- по Операціям здійсненим та зареєстрованим протягом восьмого етапу: 05 листопада 2018 року;
- по Операціям здійсненим та зареєстрованим протягом дев’ятого етапу: 04 грудня 2018 року;
- по Операціям здійсненим та зареєстрованим протягом десятого етапу: 03 січня 2019 року;
- по Операціям здійсненим та зареєстрованим протягом одинадцятого етапу: 04 лютого 2019 року;
- по Операціям здійсненим та зареєстрованим протягом дванадцятого етапу: 01 березня 2019 року.
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6.

УМОВИ, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ БОНУСНОГО ПОПОВНЕННЯ

6.1. Після складення Протоколу проведення Акції за відповідний етап Акції відповідно до розділу 5 даних
Правил Організатор протягом 1 (одного) робочого дня передає Виконавцю в робочому порядку копію
Протоколу з метою забезпечення Виконавцем передачі Бонусного поповнення Учасникам Акції.
6.2. Бонусне поповнення отримує лише Учасник Акції, який має право на його отримання згідно з умовами цих
Правил і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Акції з будь-яких
причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий 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.
6.3. Бонусне безготівкове поповнення особового рахунку в ПАТ «Укртелеком» на суму 100,00 (сто) гривень
здійснюється Виконавцем Акції шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на особовий рахунок
в ПАТ «Укртелеком» на суму 100,00 (сто) гривень згідно з проколом розіграшу у наступні терміни:
- за результатами першого етапу Акції: не пізніше 16 квітня 2018 року;
- за результатами другого етапу Акції: не пізніше 15 травня 2018 року;
- за результатами третього етапу Акції: не пізніше 15 червня 2018 року;
- за результатами четвертого етапу Акції: не пізніше 16 липня 2018 року;
- за результатами п’ятого етапу Акції: не пізніше 15 серпня 2018 року;
- за результатами шостого етапу Акції: не пізніше 17 вересня 2018 року;
- за результатами сьомого етапу Акції: не пізніше 16 жовтня 2018 року;
- за результатами восьмого етапу Акції: не пізніше 15 листопада 2018 року;
- за результатами дев’ятого етапу Акції: не пізніше 17 грудня 2018 року;
- за результатами десятого етапу Акції: не пізніше 15 січня 2019 року;
- за результатами одинадцятого етапу Акції: не пізніше 15 лютого 2019 року;
- за результатами дванадцятого етапу Акції: не пізніше 15 березня 2019 року.
Бонусне поповнення може бути використано Учасником Акції для оплати телекомунікаційних послуг ПАТ
«Укртелеком». Перерахування Бонусного поповнення на інші рахунки Учасників Акції, або видача Бонусного
поповнення Учасникам Акції готівкою не передбачається.
6.4. Після перерахування Бонусного поповнення Виконавцем Акції Учасник Акції протягом 3 (трьох) робочих
днів отримує SMS-повідомлення про Бонусне поповнення та зарахування безготівкових грошових коштів на
його особовий рахунок в ПАТ «Укртелеком» на суму 100,00 (сто) гривень.
6.5. SMS-інформування Учасника Акції про зарахування Бонусного поповнення здійснюється Виконавцем
Акції на вказаний Учасником Акції при реєстрації Операції мобільний номер телефону.
6.6. Оподаткування вартості Заохочень Акції здійснюється Виконавцем відповідно до чинного законодавства
України. Виконавець Акції здійснює нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб та військового
збору Учасників Акції, які отримують Заохочення Акції, та направляє інформацію про отримання Учасником
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 Учасника 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 Учасника Акції та
за рахунок Виконавця з доходів, що виплачуються Учаснику 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.
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7.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил, в передбаченому Правилами порядку.
7.2. Обов‘язки Учасника Акції.
7.2.1. Виконати умови/вимоги Акції відповідно до даних Правил Акції.
8.
8.1.

ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ АКЦІЇ

Обов‘язки Виконавця:

8.1.1. Передати Бонусне поповнення всім Учасникам 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 Бонусного поповнення Учаснику Акції в порядку та на умовах, що визначені цими
Правилами.
9.

ОБМЕЖЕННЯ

9.1. Організатор/Виконавець/Партнер 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 Акції обставин.
Організатор/Виконавець/Партнер Акції має право припинити проведення Акції у разі коли строк дії обставин
непереборної сили продовжується більше ніж на 30 (тридцять) календарних днів, опублікувавши відповідне
повідомлення на офіційному сайті Організатора в мережі Інтернет: http://pumb.ua.
9.2. Організатор/Виконавець/Партнер Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких
осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення Акції. Організатор/Виконавець/ Партнер Акції не бере
на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. Рішення Організатора Акції щодо
визначення Учасників Акції на право отримання Заохочення Акції є остаточними і не підлягають оскарженню.
9.3. Організатор/Виконавець/Партнер Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої
Учасниками Акції інформації, в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ними.
9.4. Якщо Учасник Акції, який має право на отримання відповідного Бонусного поповнення, з будь-яких
причин, що не залежать від Організатора/Виконавця/Партнера Акції (у тому числі, але не виключно, якщо
контактний номер телефону Учасником Акції були змінені або вказані невірно та/або нерозбірливо), такий
Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових компенсацій або інших виплат від
Організатора/Виконавця/Партнера Акції.
Організатор/Виконавець/Партнер Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Заохочення Акції
Учасником Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця/Партнера Акції та не несе
відповідальність за якість надання послуг операторами мобільного зв`язку.
10.

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 в мережі Інтернет: http://pumb.ua.
11.

СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ
ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

11.1. У разі дострокового припинення проведення Акції, повідомлення про це буде розміщено на офіційному
сайті Організатора в мережі Інтернет: http://pumb.ua.
12.

ІНШІ УМОВИ

12.1. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не
підлягають.
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12.2. Організатор залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про Акцію в будь-який доступний
спосіб.
12.3. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами
і свою повну та безумовну згоду з ними та зобов'язується дотримуватися і виконувати їх.
12.4. Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі витрати понесені ними в зв‘язку з їх участю в Акції.
12.5.

Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

12.6. 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.
12.7. У випадку виникнення ситуацій̆, 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.
13.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

13.1. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції тим саме підтверджує надання своєї згоди Учасника Акції
Організатору/ Виконавцю на обробку та безкоштовне використання наданих ним персональних даних, вказаних
в протоколі розіграшу, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, а також інші
передбачені цими Правилами дані, обробка яких не заборонена законом, в тому числі, але не виключно, на
передачу персональних даних Організатором Виконавцю та залученими ним третіми особами з метою
здійснення Виконавцем та/або залученими ним третіми особами вручення Заохочень Акції, а також на обробку
персональних даних у інших випадках, передбачених Правилами. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції
тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації Організатором/
Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне
законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені,
прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою
метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової
інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання
інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за часом та способом
використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/ Виконавцем та/або
будь-якою третьою особою. Згода, надана відповідно до цих Правил є належним чином оформленою згодою, в
тому числі у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України “Про захист
персональних даних”. Згода Учасника Акції на будь-яке правомірне використання інформації̈ щодо нього, яка
надана відповідно до цих Правил є остаточною та не потребує отримання додаткових підтверджень, заяв тощо
та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій.
13.2. Обробка персональних даних, отриманих відповідно до цих Правил, може здійснюватися
Організатором/Виконавцем з умовою збереження конфіденційності згідно з вимогами чинного законодавства.
13.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальність за захист персональних даних, розміщених самостійно
Учасником Акції, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування,
копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій.
13.4. Учасник Акції може відкликати згоду на обробку персональних даних Виконавцем Акції, надіславши
Виконавцю відповідну заяву в письмовій формі за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4а, оф. 139,
але при цьому він втрачає право на участь в Акції/ отримання Бонусного поповнення.
13.5. Виконавець/Партнер Акції несе повну відповідальність за збереження будь-якої інформації про
Учасника Акції.
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