
Додаток 1 

до Наказу № 46  

від 13.03.2020 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Голова Правління 

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 
__________________  

Старомінська І.О 

 

 
Правила проведення Розіграшу  

для фізичних осіб з нагоди  Дня клієнта «50 000 грн. до Дня клієнта» 

 

1.1. Розіграш для фізичних осіб «50 000 грн. до Дня клієнта» (далі – Розіграш) організовує та проводить АТ 

«УНІВЕРСАЛ БАНК» (Україна, м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19, Ліцензія НБУ №92 від 10.10.2011 

року)  (далі – Організатор, Банк) з метою підвищення іміджу Банку та заохочення вкладників - 

фізичних осіб до подальшої співпраці із Банком за вкладами. 

 

1.2. В Розіграші беруть участь фізичні особи – резиденти та нерезиденти України, , та які відповідають 

наступним вимогам (далі - Учасники): 

- є вкладниками (мають строковий депозит в Банку) за станом на 18.03.2020р. (далі  - Існуючі 

клієнти). Не беруть участь депозити оформлені в рамках проекту monobank. 

- нові клієнти Банку, які в період з  0:00 год. 19.03.2020 р. по 23:59 год. 03.04.2020 р. (включно) 

за київським часом, відкрили строковий депозит у відділенні Банку або через дистанційні 

канали обслуговування ( Чат-Бот в Telegram).  

1.3. Винагородами для Переможців Розіграшу є 5 (п’ять) грошових винагород по 10 000,00 (десять тисяч, 

00) грн., що виплачуються на поточний рахунок Переможців, відкритий  в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 

протягом трьох банківських днів з дати інформування Переможця.  

 

1.4. Кількість шансів для участі в розіграшу визначається наступним чином: 

1.4.1. Усі Учасники мають один шанс для участі в розіграшу. 

1.4.2. Кількість шансів Існуючих клієнтів збільшується на  кількість календарних років (не більше 

10-ти), протягом яких Учасник безперервно мав строкові депозити в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Не 

беруть участь депозити оформлені в рамках проекту monobank 

1.4.3. Кількість усіх шансів Існуючих клієнтів подвоюється за умови оформлення нового депозиту на 

суму від 10 000,00 (десять тисяч, 00) грн., або переоформлення існуючого депозиту у сумі, що 

перевищує суму попереднього на суму від 10 000,00 (десять тисяч, 00) грн. у період 0:00 год. 

19.03.2020 р. по 23:59 год. 03.04.2020 р.(включно) за київським часом. Не беруть участь депозити 

оформлені в рамках проекту monobank. 

1.4.4. Загальна кількість шансів відповідає кількості разів згадування Учасника в переліку всіх 

Учасників. 

 

1.5. Право на отримання винагороди за розіграшем не може бути передано Учасником третім особам. 

1.6. Переможець розіграшу може отримати лише одну Винагороду. 

1.7. Сплата податків, необхідність якої виникає у зв'язку з  отриманням грошової винагороди Переможцем, 

в тому числі, але не виключно податку з доходів фізичних осіб, військового збору тощо, здійснюється 

за рахунок витрат Організатора відповідно до чинного законодавства України. 

1.8. Визначення 5 основних та 5 резервних Переможців відбудеться 08.04.2020 року за адресою, м.Київ, 

вул.Автозаводська, 54/19, серед усіх Учасників Розіграшу за допомогою випадкового вибору сервісом 

www.random.org в урахуванням кількості шансів кожного Учасника згідно  пп. 1.4. цих Правил. 



 

1.9. Розіграш проводиться за участю Тиражної комісії, що створюється рішенням Організатора на 

тимчасовій основі, до складу якої входять представники Організатора та оформлюється Протоколом 

Тиражної комісії.  

1.10. Протягом 3 (трьох) днів з дати визначення Переможців Розіграшу Організатор зв’язується із 5 

Переможцями для вручення Винагороди. Якщо протягом цього часу не вдасться зв’язатися із 

Учасником – право отримання Винагороди переходить Учаснику із резервного переліку Переможців. 

1.11. Результати визначення Переможців Розіграшу будуть розміщені не пізніше 13.04.2020 року на 

Інтернет-сайті: www.universalbank.com.ua. 

1.12. Учасники Розіграшу зобов'язані ознайомитися з Правилами, для участи в Розіграші Учасники 

зобов’язуються дотримуватися строків та умов цих Правил. Правила розміщуються на офіційній веб-

сайті Організатора у мережі Інтернет за посиланням _https://www.universalbank.com.ua/. 

1.13. Працівники АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» не беруть участь в Розіграшу. 

1.14. У період з 19/03/2020 по 03/04/2020  вкладники банку, які звернулись до відділень банку, отримують 

подарунок, виготовлений у вигляді одноразового медичного виробу «маски –пов’язки» із логотипом 

банку та нанесеним спеціальним принтом. 

1.15. Організатор залишає за собою право змінювати Правила проведення Розіграшу на офіційній сторінці 

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»  www.universalbank.com.ua. Організатор не несе відповідальності за не 

ознайомлення Учасників Розіграшу з такими змінами. 
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