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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ВИНАГОРОДА ЗА ПОКУПКИ - 2016» 

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ В ЦИХ ОФІЦІЙНИХ ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

«ВИНАГОРОДА ЗА ПОКУПКИ - 2016»: 

Організатор - Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк», що знаходиться за адресою: 04114, м. Київ, вул. 

Автозаводська,54/19. 

Договір – Договір про відкриття карткового рахунку та випуск кредитної картки або Договір про відкриття поточного рахунку та 

випуск електронного платіжного засобу, з кредитним лімітом, укладений між Організатором та Клієнтом. 

Клієнт – повнолітній громадянин України-резидент, який уклав з Організатором Договір та який згідно з цими Офіційними 

правилами бере участь у Акції. 

Винагорода – грошова сума у національній валюті України, що виплачується на поточний/картковий рахунок Клієнта, відкритий в 

рамках Договору, відповідно до цих Офіційних правил. 

Акція – акція «Винагороди за покупки - 2016», що проводиться серед Клієнтів, в рамках якої Клієнтам за здійснені ними Операції 

зараховується Винагорода на їх поточні/карткові рахунки, відкриті в рамках Договорів, у порядку визначеному цими Офіційними 

правилами. 

Операція – операція з безготівкового розрахунку здійснена за рахунок встановленого в Договорі кредитного ліміту (за умови 

відсутності власних коштів на поточному/картковому рахунку станом на початок операційного дня) за товари або послуги, 

виконана з ініціативи Клієнта за допомогою Кредитної платіжної картки в торгівельно-сервісних підприємствах (ТСП), котрим 

призначений один з кодів MCC, що зазначені в цих Офіційних правилах, в тому числі операції в пристроях самообслуговування та 

з використанням мережі Інтернет, як в Україні, так і за кордоном. 

Кредитна платіжна картка – кредитна карта /електронний платіжний засіб з кредитним лімітом класу Visa Classic або Visa Gold, 

емітована Організатором в рамках Договорів за продуктом «Кредитна картка». 

Рахунок – поточний/картковий рахунок Клієнта, відкритий в рамках Договору. 

MCC (Merchant Category Code) – спеціальний код категорії торгівельно-сервісного підприємства (ТСП), визначений банком-

еквайером, відповідно до правил Міжнародної платіжної системи Visa. Цей код визначає загальну інформацію щодо профільної 

групи товарів, що реалізуються в конкретному ТСП. Цей код не містить інформації щодо назви та місцезнаходження такого ТСП. 

 

 

2. МЕТА АКЦІЇ 

Метою проведення Організатором Акції є стимулювання використання Кредитних платіжних карток та підвищення лояльності 

Клієнтів по відношенню до Організатора, шляхом виплати Клієнту Винагороди. 

 

3. ТЕРМІНИ І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. Акція проводиться на території України, окрім АР Крим, Донецької та Луганської областей.  

3.2. Акція проводиться в період з 00:00 01 квітня 2016 року по 23:59 31 грудня 2016 року включно (за київським часом).  

 

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ 

4.1. Для Клієнтів, що мають чинну (діючу) Кредитну платіжну картку станом на 01 січня 2016 року, Організатор визначає Бонусну 

Програму серед нижченаведених (п. 4.1.1., п. 4.1.2., п. 4.1.3., п. 4.1.4., п. 4.1.5., п. 4.1.6., п. 4.1.7.), на основі Бонусної програми, що 

була активована Клієнтом станом на 31 грудня 2015 року для Кредитної платіжної картки Клієнта в рамках акції «Винагорода за 

покупки», яка проходила в 2015 році. Також Клієнти, що мають Кредитну платіжну картку станом на 01 січня 2016 року, можуть 

протягом строку дії акції один раз подати заявку на заміну Бонусної програми, що вже активована по їх Кредитній платіжній 

картці, на одну з перерахованих Бонусних програм:  Бонусна програма № 5 «Картка для краси», Бонусна програма № 6 «Картка 

здоров’я», Бонусна програма № 7 «Картка господаря». 

Обов’язковою умовою для участі в акції Клієнтів, що мають Кредитну платіжну картку станом на 01 січня 2016 року, є наявність 

підписаних Клієнтом документів/договорів відповідно до яких обслуговування Кредитної платіжної картки здійснюється на 
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умовах, що відповідають чинним (станом на 01 січня 2016 року) умовам обслуговування Кредитних платіжних карток у 

Організатора. Якщо умови обслуговування Кредитної платіжної картки Клієнта не відповідають чинним станом на 01 січня 2016 

року умовам обслуговування Кредитних платіжних карток у Організатора, то активація Бонусної Програми в такому випадку 

відбувається, якщо у строк до 01 березня 2016 року Клієнт підпише з Організатором документи/договори, відповідно до яких 

Клієнту встановлюються чинні у Організатора  умови обслуговування Кредитної платіжної картки. При цьому, для Клієнтів, умови 

обслуговування Кредитної платіжної картки яких не відповідають чинним у Організатора станом на 01 січня 2016 року умовам 

обслуговування Кредитних платіжних карток, буде діяти до 01 березня 2016 року Бонусна програма, що була активована для них 

станом на 31 грудня 2015 року в рамках акції «Винагорода за покупки», що проходила в 2015 році. Клієнту, який підпише 

документи/договори, відповідно до яких Клієнту встановлюються чинні у Організатора  умови обслуговування Кредитної 

платіжної картки, у строк після 01 березня 2016 року Бонусна Програма активується повторно з моменту підписання таких 

документів/договорів.  

Для нових Клієнтів, що відкривають нову Кредитну платіжну картку протягом терміну дії Акції, Організатор пропонує обрати одну 

серед нижченаведених (п. 4.1.1., п. 4.1.2., п. 4.1.3., п. 4.1.4., п. 4.1.5., п. 4.1.6., п. 4.1.7.),) Бонусних Програм, до якої буде підключена 

Кредитна платіжна картка до закінчення терміну проведення акції. Вибір Клієнта оформлюється письмовою заявкою на відділенні 

Організатора при отриманні Кредитної платіжної картки або протягом 3 робочих днів від дати підписання Договору та випуску 

Кредитної платіжної картки. У випадку відсутності такої заявки Клієнта Кредитна платіжна картка автоматично підключається до 

Бонусної Програми №1. 

4.1.1. Бонусна програма № 1 «Паливна картка»: 

№ 
Код категории торгівельно-сервісного 

підприємства 
(Merchant Category Code) 

Профільна група 
Розмір 

винагороди 

1. 
5541, 5983, 5542, 5172 АЗС 

5,00% 

2. 
5511, 5521, 5531, 5532, 5533, 5571, 7012, 

7032, 7033, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 

7549, 5013 

Автомобільний сервіс та запчастини 
5,00% 

3. 
Усі інші коди категорій торгівельно-

сервісних підприємств 

Усі інші профільні групи 
0,00% 

 

4.1.2. Бонусна програма № 2 «Шоппінг картка»: 

№ 
Код категории торгівельно-сервісного 

підприємства 
(Merchant Category Code) 

Профільна група 
Розмір 

винагороди 

1. 
5651, 5691, 5661, 5699, 5655, 5641, 5941, 

5311, 5331, 5621, 5611, 5999, 5631, 5681, 

5139, 5137 

Магазини одягу та взуття 
5,00% 

2. 
Усі інші коди категорій торгівельно-

сервісних підприємств 

Усі інші профільні групи 
0,00% 

 

4.1.3. Бонусна програма № 3 «Сімейна картка»: 

№ 
Код категории торгівельно-сервісного 

підприємства 
(Merchant Category Code) 

Профільна група 
Розмір 

винагороди 

1. 
5411, 5499, 5422, 5441, 5462, 5451 Продуктові магазини та супермаркети 

5,00% 

2. 
Усі інші коди категорій торгівельно-

сервісних підприємств 

Усі інші профільні групи 
0,00% 

 

4.1.4. Бонусна програма № 4 «Картка для подорожей та розваг»: 
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№ 
Код категории торгівельно-сервісного 

підприємства 
(Merchant Category Code) 

Профільна група 
Розмір 

винагороди 

1. 

3000-3828, 4011, 4111, 4112, 4119, 4121, 

4131, 4411, 4457, 4468, 4511, 4582, 4722, 

4723, 4784, 4789, 5169, 5271, 5309, 5551, 

5561, 5592, 5598, 5599, 7011, 7511, 7512, 

7513, 7519, 7523, 7829, 7832, 7841, 7911, 

7922, 7929, 7932, 7933, 7941, 7991-7999 

Подорожі та розваги 

5,00% 

2. 
Усі інші коди категорій торгівельно-

сервісних підприємств 

Усі інші профільні групи 
0,00% 

 

4.1.5. Бонусна програма № 5 «Картка для краси»: 

№ 
Код категории торгівельно-сервісного 

підприємства 
(Merchant Category Code) 

Профільна група 
Розмір 

винагороди 

1. 
5977 Магазини косметики 

5,00% 

2. 
Усі інші коди категорій торгівельно-

сервісних підприємств 

Усі інші профільні групи 
0,00% 

 

4.1.6. Бонусна програма № 6 «Картка здоров’я»: 

№ 
Код категории торгівельно-сервісного 

підприємства 
(Merchant Category Code) 

Профільна група 
Розмір 

винагороди 

1. 
5122, 5912 Аптеки 

5,00% 

2. 
Усі інші коди категорій торгівельно-

сервісних підприємств 

Усі інші профільні групи 
0,00% 

 

4.1.7. Бонусна програма № 7 «Картка господаря»: 

№ 
Код категории торгівельно-сервісного 

підприємства 
(Merchant Category Code) 

Профільна група 
Розмір 

винагороди 

1. 
5039, 5211, 5231 Будівельні супермаркети 

5,00% 

2. 
Усі інші коди категорій торгівельно-

сервісних підприємств 

Усі інші профільні групи 
0,00% 

 

4.3. Організатор виплачує Винагороду Клієнтам, які здійснили з використанням Кредитної платіжної картки принаймні 1 (одну) 

Операцію, та така Операція була відображена по Рахунку в період дії Акції. Організатор виплачує Винагороду тільки за Операції, 

що були здійснені Клієнтом за рахунок коштів кредитного ліміту Кредитної платіжної картки. У випадку, якщо на Рахунку Клієнта 

на початок операційного дня зберігаються власні кошти Клієнта, то по Операціям, що будуть здійснені з Рахунку протягом даного 

операційоного дня, Винагорода не нараховується та не виплачується, в тому числі у випадку, якщо такі Операції будуть здійснені 

частково або повністю за рахунок кредитного ліміту. 

4.4. Винагорода виплачується тільки по Операціям, що були здійснені за допомогою Кредитних платіжних карток класу Visa 

Classic та Visa Gold, що випущені Організатором в рамках Договорів. Організатор інформує Клієнта, держателя такої Кредитної 

платіжної картки, про участь в Акції одним з наступних способів: SMS-повідомлення, телефонний дзвінок на номер, зазначений 

Клієнтом для повідомлень представника Організатора у рамках кампанії, що розроблена для опрацювання таких Клієнтів 
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співробітниками відділень Організатора, співробітником відділення Організатора при підписанні нового Договору в усному 

порядку. 

4.5. Виплата винагороди Організатором проводиться щомісячно упродовж перших 10 (десяти) робочих днів календарного місяця, 

наступного за календарним місяцем, в якому в період дії Акції Клієнтом були проведені Операції, та такі Операції були 

відображені на Рахунку протягом місяця, зя який виплачується Винагорода. 

4.6. Розмір Винагороди до виплати Клієнту визначаєтся Організатором у відповідності до умов підключеної по картці Клієнта 

Бонусної програми, перелік Бонусних програм та умови підключення зазначені у п. 4.1. Розмір Винагороди  до утримання суми 

податку на доходи фізичних осіб та військового збору дорівнює:  

4.6.1. Для Бонусної програми №1 «Паливна картка»:  

5% від суми кожної Операції, що зазначена, як «АЗС», у колонці «Профільна група», в п. 4.1.1., по якій призначений один з кодів 

MCC, зазначених у колонці «Код категории торгівельно-сервісного підприємства (Merchant Category Code)» п. 4.1.1. цих Офіційних 

правил, і така Операція була відображена на Рахунку в період дії Акції. 

0% від суми кожної Операції усіх інших профільних груп та усіх інших кодів категорій торгівельно-сервісних підприємств (MCC), 

і така Операція була відображена на Рахунку в період дії Акції. 

4.6.2. Для Бонусної програми №2 «Шоппінг картка»: 

5% від суми кожної Операції, що зазначена, як «Магазини одягу та взуття», у колонці «Профільна група», в п. 4.1.2., по якій 

призначений один з кодів MCC, зазначених у колонці «Код категории торгівельно-сервісного підприємства (Merchant Category 

Code)» п. 4.1.2. цих Офіційних правил, і така Операція була відображена на Рахунку в період дії Акції. 

0% від суми кожної Операції усіх інших профільних груп та усіх інших кодів категорій торгівельно-сервісних підприємств (MCC), 

і така Операція була відображена на Рахунку в період дії Акції. 

4.6.3. Для Бонусної програми №3 «Сімейна картка»: 

5% від суми кожної Операції, що зазначена, як «Продуктові магазини та супермаркети», у колонці «Профільна група», в п. 

4.1.3., по якій призначений один з кодів MCC, зазначених у колонці «Код категории торгівельно-сервісного підприємства (Merchant 

Category Code)» п. 4.1.3. цих Офіційних правил, і така Операція була відображена на Рахунку в період дії Акції. 

0% від суми кожної Операції усіх інших профільних груп та усіх інших кодів категорій торгівельно-сервісних підприємств (MCC), 

і така Операція була відображена на Рахунку в період дії Акції. 

4.6.4. Для Бонусної програми №4 «Картка для подорожей»: 

5% від суми кожної Операції, що зазначена, як «Подорожі та розваги», у колонці «Профільна група», в п. 4.1.4., по якій 

призначений один з кодів MCC, зазначених у колонці «Код категории торгівельно-сервісного підприємства (Merchant Category 

Code)» п. 4.1.4. цих Офіційних правил, і така Операція була відображена на Рахунку в період дії Акції. 

0% від суми кожної Операції усіх інших профільних груп та усіх інших кодів категорій торгівельно-сервісних підприємств (MCC), 

і така Операція була відображена на Рахунку в період дії Акції. 

4.6.5. Для Бонусної програми №5 «Картка для краси»: 

5% від суми кожної Операції, що зазначена, як «Подорожі та розваги», у колонці «Профільна група», в п. 4.1.5., по якій 

призначений один з кодів MCC, зазначених у колонці «Код категории торгівельно-сервісного підприємства (Merchant Category 

Code)» п. 4.1.5. цих Офіційних правил, і така Операція була відображена на Рахунку в період дії Акції. 

0% від суми кожної Операції усіх інших профільних груп та усіх інших кодів категорій торгівельно-сервісних підприємств (MCC), 

і така Операція була відображена на Рахунку в період дії Акції. 

4.6.6. Для Бонусної програми №6 «Картка здоров’я»: 

5% від суми кожної Операції, що зазначена, як «Подорожі та розваги», у колонці «Профільна група», в п. 4.1.6., по якій 

призначений один з кодів MCC, зазначених у колонці «Код категории торгівельно-сервісного підприємства (Merchant Category 

Code)» п. 4.1.6. цих Офіційних правил, і така Операція була відображена на Рахунку в період дії Акції. 

0% від суми кожної Операції усіх інших профільних груп та усіх інших кодів категорій торгівельно-сервісних підприємств (MCC), 

і така Операція була відображена на Рахунку в період дії Акції. 

4.6.7. Для Бонусної програми №7 «Картка господаря»: 

5% від суми кожної Операції, що зазначена, як «Подорожі та розваги», у колонці «Профільна група», в п. 4.1.7., по якій 

призначений один з кодів MCC, зазначених у колонці «Код категории торгівельно-сервісного підприємства (Merchant Category 

Code)» п. 4.1.7. цих Офіційних правил, і така Операція була відображена на Рахунку в період дії Акції. 

0% від суми кожної Операції усіх інших профільних груп та усіх інших кодів категорій торгівельно-сервісних підприємств (MCC), 

і така Операція була відображена на Рахунку в період дії Акції. 



Додаток 1  

4.7. Максимальна сума Винагороди, яку може отримати Клієнт після утримання суми податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору не може бути більшою за 200 (двісті) гривень за 1 (один) календарний місяць  періоду дії Акції. Винагорода у 

розмірі, що перевищує максимальну суму, встановлену цим пунктом Офіційних правил, на Рахунок Клієнта не виплачується та не 

переноситься на наступний календарний місяць. 

4.8. У рамках Акції Організатор виступає податковим агентом Клієнтів. Із суми Винагороди, що підлягає виплаті утримується 

податок на доходи фізичних осіб та військовий збір у розмірі та порядку, встановленому чинним законодавством України на 

момент такої виплати. У випадку введення додаткових податків/зборів, що мають бути сплачені із суми доходу фізичної особи, 

Організатор додатково буде утримувати такий податок/збір відповідно до нових вимог законодавства. Виплата Винагороди 

здійснюється одночасно з утриманням та сплатою Організатором податку з доходів фізичних осіб та військового збору в розмірі та 

в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

4.9. Клієнт може отримати інформацію щодо виплаченої Винагороди одним з зазначених способів: 

4.9.1. у виписці по Кредитній платіжній картці отриманої поштою або у будь-якому відділенні Організатора; 

4.9.2. зателефонувавши до Центру клієнтської підтримки Організатора за телефоном 0-800-300-900. 

4.10. Виплата Винагороди Клієнту здійснюється в безготівковій формі в національній валюті України, шляхом зарахування 

Винагороди на Рахунок Клієнта. 

4.11. Про зарахування Винагороди на Рахунок Клієнта буде повідомлено за допомогою надсилання останньому SMS-повідомлення 

на номер телефону, наданого Клієнтом під час оформлення Договору для отримання SMS-повідомлення. 

4.12. Винагорода не виплачується: 

4.12.1. по Операціях, відображених на Рахунку до початку або після закінчення терміну дії Акції; 

4.12.2. по Операціях з отримання готівкових грошових коштів через банкомати/пункти видачі готівки банків та (або) інших 

кредитно-фінансових установ; 

4.12.3. по Операціях, які при здійсненні були скасовані Клієнтом; 

4.12.4. по Операціях з оплати товарів/послуг, які частково або повністю були повернені Клієнтом, при цьому повернення 

грошових коштів відображено на Рахунку; 

4.12.5. у разі наявності простроченої заборгованості за кредитним лімітом та/або якщо було розпочато процедуру дострокового 

розірвання Договору, належна до сплати Винагорода з моменту останньої виплати Винагороди, не виплачується; 

4.12.6. у разі наявності на момент сплати Винагороди блокування по Кредитній платіжній картці, що емітована в рамках 

Договору, належна до сплати Винагорода з моменту останньої виплати Винагороди, не виплачується; 

4.12.7. по Операціях, що визнані шахрайськими операціями з Кредитною карткою Клієнта. 

4.13. Організатор не встановлює перелік конкретних торгівельно-сервісних підприємств (ТСП), що належать до категорій, 

визначених у п. 4.1., та не інформує Клієнта про них, а також не несе відповідальності за невиплату Винагороди у разі придбання 

Клієнтом товарів та послуг у ТСП, які реалізовують профільні групи товарів, проте зареєстровані банками-еквайрами під МСС, що 

відмінні від визначених у п. 4.1. 

4.14. Згода Клієнта на участь в Акції підтверджується здійсненням Клієнтом Операцій по Кредитній платіжній картці у період 

проведення Акції. Цим Клієнт підтверджує ознайомлення і згоду з умовами участі в Акції та офіційними правилами проведення 

Акції. 

4.15. Інформування про Правила проведення та умови Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення 

Офіційних правил Акції на сайті Організатора за адресою www.universalbank.com.ua. 

4.16. Організатор має право змінити ці Офіційні правила, в тому числі термін дії Акції, розмір Винагороди, ліміти мінімальної та 

максимальної суми Винагороди, про що завчасно зобов’язується повідомити Клієнтів за 5 (п’ять) робочих днів до таких змін, 

шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Організатора www.universalbank.com.ua. Клієнт приймає на себе 

обов’язок самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на вищевказаному сайті Організатора. 

4.17. Рішення Організатора щодо всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, поширюються на всіх Клієнтів. 

4.18. Клієнт може відмовитись від участі в проведенні Акції шляхом подання відповідної письмової заяви до відділення 

Організатора. Належна до сплати Винагорода починаючи з календарного місяця, в якому подана така заява Організатору, та 

наступні місяці, не виплачується. 


