Правила проведення та умови участі у акції «Винагорода за розрахунки!»
(далі – Правила)
1. Основні положення:
1.1. Організатором акції «Винагорода за розрахунки!» (далі за текстом «Акція») є Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк»
(надалі – Банк), що знаходиться за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська,54/19.
1.2. Участь в Акції безкоштовна.	
  	
  
1.3. Акція не є азартною грою, лотереєю і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.
2. Період проведення акції:
2.1. Акція проводиться в період з 00:00 01 жовтня 2013 року по 23:59 30 листопада 2013 року включно (за київським часом).
2.2. Акція проводиться на всій території України
2.3. У разі зміни термінів чи умов проведення Акції Банк завчасно оголошує про це на сайті www.universalbank.com.ua.
3. Загальні умови проведення та участі в Акції.
3.1.В Акції можуть брати участь Клієнти Банку, які на весь період проведення Акції є власниками кредитних карток Банку (надалі –
Учасник Акції), випущених Універсал Банком (далі за текстом – «Картка Банку»), які не проводили транзакції по картці останні 9 місяців
та отримали лист щодо акційної пропозиції від Банку.
3.2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що він ознайомився з Правилами та погоджується з їх умовами.
3.3. Для участі в Акції користувачу необхідно здійснити наступні дії: Учаснику Акції необхідно в період з 00:00 01 жовтня 2013 року по
23:59 30 листопада 2013 року включно (за київським часом) здійснити з використанням кредитної картки Банку операції з оплати
товарів/робіт/послуг на загальну суму 500 (п’ятсот) гривень і більше (або еквівалент у іншій валюті за міжбанківським курсом конвертації
на дату відображення операції) у торгово-сервісних підприємствах, в тому числі операції в пристроях самообслуговування та з
використанням мережі Інтернет на дату обробки операції Банками-партнерами (далі по тексту – «Операція, що відповідає умовам Акції»
або «Операція»)
3.4.Обмеження щодо участі в Акції: Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь обмежено дієздатні та/або
недієздатні особи, а також особи, що не є громадянами та резидентами України
4. Призовий фонд - Винагорода в розмірі 100 гривень за кожні витрачені 500 гривень в безготівкових операціях, які зроблені як в
Україні, так і за кордоном (загальна сума операцій має складати не менш ніж 500 гривень протягом терміну дії акції. Максимальна сума
винагороди складає 300 грн.).
Cплата податків, необхідність якої виникає у зв’язку з зарахуванням винагороди, здійснюється Банком відповідно до вимог чинного
законодавства України.
По закінченню акції буде сформована база клієнтів, які проводили Операції, що відповідають умовам Акції.
Таким Клієнтам буде зарахована винагорода протягом 15 робочих днів після закінчення Акції та отримана сума буде відображена у
випісці клієнта (надіслана на поштову скриньку клієнта),шляхом переказу грошових коштів на картковий рахунок кредитної картки
учасника Акції, який зробив таку Оперцію, що відповідає умовам Акції.
5. Не відповідають умовам Акції:
- операції, здійснені до 00:00 01 жовтня 2013 року або після 23:59 30 листопада 2013 року за київським часом;
- операції з отримання готівкових грошових коштів через банкомати/пункти видачі готівки банків та (або) інших кредитно-фінансових
установ;
- грошові перекази коштів з рахунків Карток Банку на банківські рахунки фізичних і (або) юридичних осіб, здійснені у філіях банку, у тому
числі перекази з метою оплати податкових платежів та інше;
- операції з оплати дорожніх чеків та (або) лотерейних квитків;
- операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет.
- шахрайські операції з кредитною карткою Клієнта.
6. Обмеження.
6.1. Банк не вступає ні в які суперечки щодо визнання права будь-якого Учасника Акції на отримання винагороди.
6.2. Банк не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в умовах обставин непереборної сили, таких як стихійне лихо,
пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші
непідвладні контролю з боку Банку обставини, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов'язань.
6.3. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не
врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Банк відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.4. Банк не несе відповідальності за:	
  
- достовірність наданої Учасниками Акції інформації в тому числі і щодо їх персональних даних;	
  
- технічні проблеми, пов’язані з передачею даних по каналах зв’язку, що використовуються під час проведення Акції, зокрема за роботу
Інтернет-провайдерів, внаслідок якої будь-які повідомлення щодо Акції не надійшли Учасникам Акції та/або надійшли з запізненням;	
  
- неотримання Учасниками Акції винагороди з підстав, що не залежать від Банку;	
  
6.5. Банк залишає за собою право:	
  
- припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та/або іншому порушенні ними Правил та
умов проведення Акції;	
  
- змінювати умови, терміни проведення Акції, порядок зарахування винагороди;	
  
- припинити, призупинити, скасувати проведення Акції, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Акції не може бути реалізований так,
як це було заплановано, включаючи причини, викликані: виходом з ладу веб-сайту Акції внаслідок дії шкідливих програм,
несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу веб-сайту Акції, технічними несправностями веб-сайту Акції
або з будь-якої іншої причини, яка перебуває за межами контролю Банку та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність
визначення результатів та/або належне проведенняАкції;	
  
7. Порядок і спосіб інформування про правила та умови Акції - Інформування про Правила та умови Акції здійснюється за
допомогою анонсування Акції та розміщення Правил Акції на сайті Банку за адресою www.universalbank.com.ua
8. Інші положення.
8.1.Своєю участю в Акції всі Учасники Акції підтверджують свою згоду на отримання інформації та рекламних матеріалів про продукцію
Банка, акцій та заходів, пов'язаних із діяльністю Банка.
8.2.Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору
лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі учасники погоджуються з цими
Правилами і зобов’язуються їх виконувати.
8.3.Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з правилами Акції та згоден з їх умовами, а також:
- погоджується та надає дозвіл на зміну мети збору та обробки Персональних даних, про що буде повідомлений шляхом розміщення
Банком відповідного повідомлення на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет – www.universalbank.com.ua;
- повідомлений про включення Персональних даних до бази персональних даних клієнтів Банку;

- повідомлений про порядок використання Персональних даних, який передбачає дії Кредитора щодо обробки цих даних, в тому числі
використання Персональних даних працівниками Банку, відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов`язків, дії щодо
їх захисту, а також дії щодо надання повного права обробки Персональних даних іншим суб`єктам відносин, пов`язаних із
Персональними даними;
- повідомлений про порядок поширення Персональних даних будь-яким особам, який передбачає дії Банку щодо передачі відомостей
про фізичну особу з бази персональних даних;
- повідомлений про порядок доступу до Персональних даних інших осіб, який визначає дії Банку у разі отримання запиту від іншої особи
щодо доступу до Персональних даних, у тому числі порядок доступу суб`єкта персональних даних до відомостей про себе;
- погоджується з режимом використання інформації, зазначеної у цих Правилах;
- дана згода (дозвіл), надана на збір та обробку Персональних даних, не вимагає здійснення Банком письмових повідомлень про
передачу Персональних даних іншим особам;
- Учасник Акції не матиме до Банка жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, настання події, зазначеної в цих Правилах;
надає згоду Банку (його уповноваженим особам) інформувати Учасника Акції, зокрема, про стан рахунків, про зміну умов
обслуговування клієнтів Банку та нові послуги Банку та про будь-яку іншу інформацію, що стосується банківських послуг та умов цих
Правил, шляхом направлення відповідних повідомлень будь-якими засобами зв`язку, зокрема, але не виключно, поштою (в тому числі
електронною поштою), та/або за іншою адресою, про яку Учасник Акції письмово повідомив Банку при зміні адреси, та/або на номер
мобільного телефону, та/або на автовідповідач телефону тощо; а також погоджується отримувати попередньо погоджені Банком
кредитні картки та/або інші платіжні картки або кредитні продукти Банку, а також правила та інструкції щодо їх використання. Надає
Банку дозвіл на розкриття Банком інформації щодо Учасника Акції, яка згідно із законодавством України містить банківську таємницю;
надані Учасником Акції Банку документи та інформація є повними і достовірними. Надає згоду на те, що Банк має право перевіряти
надані документи та інформацію і проводити такі перевірки;
-надана Учасником Акції згода (дозвіл) на збір та обробку Персональних даних діє протягом невизначеного строку;
при зміні Персональних даних, Учасник Акції зобов’язаний надати Банку інформацію про такі зміни протягом 30 (робочих) робочих днів з
моменту виникнення змін, з наданням оригіналів відповідних документів для внесення особистих Персональних даних в базу
персональних даних клієнтів Банку;
-письмово повідомлений про всі права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», в тому числі про права,
передбачені ст.8 Закону України «Про захист персональних даних»:
1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування,
місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне
доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються
його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про
те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які
зберігаються;
5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником
персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним
приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи
ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких
належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Дає свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції з маркетинговою та/або будь-якою
іншою метою методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на
безоплатне використання імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною /маркетинговою
метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені) в ЗМІ, будь яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для
надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території України в період з «22» липня 2013 р. по «31» серпня
2013 р., і таке використання не буде відшкодовуватися Банком та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у
розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, ст. 8 Закону України «Про рекламу».

