ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
АКЦІЇ
«Зимова пора з Ria»
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)
ТЕРМІНИ:
Організатор, Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ: 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ,
вул. Андріївська, 4.
Компанія «Ria», Партнер – платіжна організація CONTINENTAL EXCHANGE
SOLUTIONS, Inc. Системи «Ria», спонсор призового фонду Акції.
Система «Ria» – міжнародна платіжна система «Ria», яка надає послуги миттєвих грошових
переказів за дорученням і на користь фізичних осіб.
Пункт «Ria» – зареєстроване в системі «Ria» відділення Банку (надалі – Відділення ПУМБ),
в якому клієнтам надаються послуги з відправлення/виплати грошових переказів за системою
«Ria».
Грошовий переказ «Ria» – рух певної суми грошових коштів в іноземній валюті за
дорученням Відправника з метою зарахування на рахунок Одержувача або видачі йому в
готівковій формі за допомогою Системи «Ria».
Відправник – фізична особа, яка ініціює грошовий переказ за Системою «Ria» шляхом
внесення відповідної суми коштів в іноземній валюті в касу Відділення ПУМБ або шляхом
переказу коштів із поточного рахунку, відкритого на ім’я Відправника в Банку.
Одержувач – фізична особа, яка отримує суму переказу за Системою «Ria» в готівковій
формі або шляхом зарахування коштів на поточний рахунок.
Учасник Акції – Відправник/Одержувач Грошового переказу «Ria», який відповідає
умовам Правил Акції.
Заохочення Акції – це електронний подарунковий сертифікат, в якому вказані: унікальний
код, номінал відповідної вартості та строк дії сертифіката, який надає його пред’явнику право
обміняти його на сайті за адресою в мережі Інтернет: www.giftmall.com.ua на інший
сертифікат на аналогічну суму для отримання вказаних на зазначеному сайті товарів/послуг.
Переможець – Учасник Акції, який відповідає умовам участі в Акції та був обраний для
отримання Заохочення Акції.
1. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
1.1.
В Акції беруть участь громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства,
які є повністю дієздатними особами та яким на момент проведення Акції виповнилося 18
років.
1.2. Участь в Акції є безкоштовною. Організатор Акції не отримує 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.

2. МІСЦЕ, СТРОК ТА ПЕРІОДИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Місце проведення:
Акція проводиться по всій території України, що підконтрольна українській владі та не є

окупованою.
2.2. Строк проведення:
2.2.1. Акція проводиться з 15.11.2021 до 15.02.2022 (далі по тексту – Період проведення Акції).
2.3. Період проведення Акції складається із трьох етапів та Фіналу Акції:
 перший етап – з 00:00 годин 15.11.2021 по 23:59 годин 14.12.2021 за Київським часом;


другий етап – з 00:00 годин 15.12.2021 по 23:59 годин 14.01.2022 за Київським часом;



третій етап – з 00:00 годин 15.01.2022 по 23:59 годин 14.02.2022 за Київським часом;

Фінал Акції – визначення переможців, які отримають Супер приз, визначений п. 4.2.3 Акції,
який розігрується серед усіх Учасників Акції за весь Період проведення Акції.
3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
3.1. Учасник Акції в Період проведення Акції повинен здійснити Грошовий переказ «RIA» у
Відділеннях ПУМБ.
3.2. Не беруть участь в Акції Грошові перекази:
3.2.1. Грошові перекази, здійснені Учасником Акції не в Період проведення Акції.
3.2.2. Грошові перекази, по яким відбулося анулювання відправки/виплати коштів.
3.3. Після перевірки Організатором відповідності Учасника Акції вимогам цих Правил дані
про Учасника Акції та дані по Грошових переказах заносяться в зашифрованому вигляді в
базу операцій Акції (далі – База операцій).
4. ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ
4.1.
Право на отримання Заохочення Акції, передбачені цими Правилами, мають усі
Учасники Акції, які відповідають вимогам цих Правил та виконали умови участі в Акції.
4.2. Фонд Заохочень Акції становить:
4.2.1 Подарунковий сертифікат номіналом 200 грн – 45 шт.;
4.2.2 Подарунковий сертифікат номіналом 500 грн – 30 шт. (далі – подарунковий сертифікат
номіналом 200 грн та номіналом 500 грн – Подарунковий сертифікат);
4.2.3 Подарунковий сертифікат номіналом 2 000 грн – 7 шт. (далі – Супер приз).
4.3. Фонд Заохочень обмежений і становить вартість та кількість, що вказані в п. 4.2 цих
Правил.
4.4.
За весь Період Акції один Учасник може отримати один Подарунковий сертифікат
та один Супер приз.
4.5.
Організатор/Партнер не несуть відповідальності за подальше використання Заохочень
Акції після їх одержання, за неможливість скористатися Заохоченнями з будь-яких причин, а
також за можливі наслідки використання Заохочень.
4.6.
Організатор залишає за собою право збільшити/змінити фонд Заохочень Акції або
включити в Акцію додаткові Заохочення Акції, не передбачені цими Правилами, або
підвищити вартість наявних заохочень.
5. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ
АКЦІЇ
5.1.
Учасники Акції, які відповідають вимогам цих Правил та виконали умови участі в Акції,
можуть отримати Заохочення Акції.
5.2.
Визначення Переможців Акції здійснюється Організатором:






за перший етап Акції - не пізніше 31.12.2021;
за другий етап Акції - не пізніше 31.01.2022;
за третій етап Акції - не пізніше 28.02.2022;
у Фіналі Акції – не пізніше 28.02.2022.

5.3.
На кожному етапі проведення Акції Організатор визначає:
 15 (п’ятнадцять) Переможців Акції, які отримали грошовий переказ із-за кордону по
Системі Ria та отримують Подарунковий сертифікат номіналом 200 грн;
 10 (десять) Переможців, які здійснили відправку грошового переказу з України в
Грузію по Системі Ria та отримують Подарунковий сертифікат номіналом 500 грн.
5.4. У Фіналі Акції Організатор визначає серед усіх Учасників Акції:
 3 (три) Переможця Акції, які відправляли Грошові перекази «Ria» з України в Грузію
через Відділення ПУМБ та отримують Подарунковий сертифікат номіналом 2 000 грн
(Супер приз);
 4 (чотири) Переможця Акції, які отримували Грошові перекази «Ria» із-за кордону у
Відділеннях ПУМБ та отримують Подарунковий сертифікат номіналом 2 000 грн (Супер
приз).
5.5. Визначення Переможців Акції, які здобувають право отримати Подарунковий
сертифікат, відбувається шляхом здійснення випадкової комп’ютерної вибірки на сайті за
електронною адресою: www.random.org серед Учасників Акції за відповідний етап Акції, а
стосовно Переможців Акції, які здобувають право отримати Супер приз, - випадкової
комп’ютерної вибірки серед Учасників Акції за весь Період проведення Акції.
5.6. Одночасно з визначенням Переможців Акції Організатор також визначає по п’ять
резервних переможців (далі – Резервні переможці), які обираються в порядку, встановленому
п. 5.5 цих Правил, стосовно кожного Заохочення Акції.
5.7. Оголошення результатів визначення Переможців Акції відбувається Організатором
Акції протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати визначення Переможців шляхом направлення
відповідному Переможцю СМС-повідомлення на мобільний номер телефону або шляхом
здійснення телефонного дзвінка (у випадку надання дозволу на отримання рекламних
пропозицій та послуг Банку та партнерів), вказаний таким Учасником під час оформлення
грошового переказу у відділенні Організатора.
5.8. У разі, якщо Банк впродовж 5 (п’яти) робочих днів не зміг зв’язатися з Переможцем Акції
та повідомити про перемогу в Акції, такий Переможець втрачає право на отримання
відповідного Заохочення Акції і в такому випадку право на отримання відповідного
Заохочення Акції переходить в порядку черговості до наступного Резервного переможця.
5.9. Вручення Переможцю Заохочення здійснюється шляхом надсилання в зручний для
клієнта спосіб (електронна пошта/месенджер) протягом 10 (десяти) робочих днів після
повідомлення Учасника Акції про перемогу.
5.10. 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.
5.11. Банк обирає Переможця Акції та дарує йому відповідне Заохочення Акції. Сплата
податків здійснюється Банком самостійно відповідно до вимог чинного законодавства.

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.
6.2.1.

6
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ
Права Учасника Акції:
Ознайомитися з Правилами.
Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.
Отримати інформацію про зміни Правил в передбаченому Правилами порядку.
Обов‘язки Учасника Акції:
Дотримуватись умов Акції відповідно до цих Правил.

7
ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ
7.1.
Обов‘язки Організатора:
7.1.1. Вручити Заохочення Акції Учаснику Акції відповідно до цих Правил.
7.2.
Права Організатора:
7.2.1. Відмовити в отриманні Заохочення Учаснику Акції у випадку недотримання ним умов
цих Правил.
8
ОБМЕЖЕННЯ
8.1. Організатор 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 обставин. Факт
дії таких обставин повинен бути підтверджений відповідним документом Торговопромислової палати України чи іншого компетентного органу.
8.2. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб
Учасниками Акції 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 Учасників Акції є остаточними і не підлягають оскарженню.
8.3. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої
Учасниками Акції інформації, в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ними.
8.4. Якщо Учасник Акції, який має право на отримання відповідного Заохочення Акції, з
будь-яких причин, що не залежать від Організатора, не має можливості отримати такі
Заохочення Акції, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових
Заохочень Акції, компенсацій або інших виплат від Організатора Акції. Організатор Акції не
несе відповідальності за неможливість отримати Заохочення Акції Учасником Акції з будьяких причин, що не залежать від Організатора.
8.5. Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати Учасників Акції, пов'язані з
отриманням і подальшим використанням Заохочення Акції.
УВАГА! Організатор не гарантує та не відповідає за можливість отримання Заохочення Акції
на території України, що непідконтрольна українській владі або є окупованою територією
України, і будь-які претензії від Учасників Акції з цієї причини не приймаються та жодні
компенсації не виплачуються.
9 ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО УМОВИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ
9.1. Інформація щодо проведення Акції, в тому числі про зміни умов проведення Акції, та
Офіційні правила Акції розміщуються на офіційному сайті Організатора: https://pumb.ua.
9.2. Додаткове інформування про проведення Акції також може бути здійснено на офіційній
сторінці АТ «ПУМБ» в соціальній мережі Facebook.

10 ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ
ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ
10.1. У разі дострокового припинення проведення Акції відповідне повідомлення про це
буде розміщено на офіційному сайті Організатора https://pumb.ua.
11
ІНШІ УМОВИ
11.1. Заохочення Акції не передаються Учаснику Акції у випадках, передбачених Правилами.
11.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними
та переглядуне підлягають.
11.3. Організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), призупинити
проведення Акції та змінювати дані Правила з наступним опублікуванням інформації щодо
дострокового припинення (скасування), призупинення Акції, зміни даних Правил на
офіційному веб-сайті Організатора: https://pumb.ua. Організатор не несе відповідальності за не
ознайомлення / несвоєчасне ознайомлення Учасниками Акції, іншими зацікавленими особами
з інформацією щодо дострокового припинення (скасування), призупинення Акції та зміни
даних Правил.
11.4. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори або
в будь-який інший спосіб не контактувати з Учасниками Акції.
11.5. Правилами не передбачено можливість передачі Заохочень Акції по закінченню
строків, передбачених у п. 5.8 та п. 5.9 цих Правил. Усі неотримані Заохочення залишаються
в Організатора
11.6. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення
з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою
згоду на отримання Заохочень Акції на умовах та в порядку, визначених цими Правилами.
11.7. Усі Учасники Акції̈ самостійно оплачують усі витрати, понесені ними в зв‘язку з їх
участю в Акції.
11.8. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
11.9. Офіційні Правила Акції (включаючи зміни та/або доповнення до них), що розміщені на
офіційному сайті Організатора https://pumb.ua, є єдиним документом, в якому визначені умови
проведення Акції.
11.10. 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 Акції. При цьому таке
рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
11.11. Володільцем та розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор.
11.12. Персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій
Акції, інформування Учасників Акції про Заохочення Акції, надання Учаснику Акції
Заохочень Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та
відносин у сфері бухгалтерського обліку.
11.13. З метою обробки персональних даних, які вказані у цих Правилах, обробляються ім’я,
прізвище, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації та інші
персональні дані Учасників Акції.
11.14. Беручи участь в Акції Учасник Акції погоджується із використанням (обробкою) його
(її) персональних даних Організатором.

