
Правила визначення Переможців  
Акції  «Збери всі Нагороди в MONOBANK | Universal Bank – отримай автомобіль»  

 (надалі – Правила) 
 
1. Терміни та загальні положення Правил: 
1.1. «Акція» - рекламна акція «Збери всі Нагороди в MONOBANK | Universal Bank – отримай               
автомобіль», що проводиться з метою популяризації послуг, що надаються Організатором Акції,           
серед користувачів мобільного додатку «Monobank» з метою розповсюдження інформації про послуги           
MONOBANK | Universal Bank, формування інтересу та споживчого попиту на послуги MONOBANK |             
Universal Bank, формування обізнаності споживачів про послуги MONOBANK | Universal Bank.  
1.2. «Територія проведення Акції» – Акція проводиться на території України*, підконтрольній           
українській владі (надалі за текстом – «Територія проведення Акції»). 
*за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у відповідності до умов             
Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території            
України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території проведення             
операції під керівництвом Об’єднаних сил (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради              
національної безпеки та оборони «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30              
квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській           
областях» підписаного «30» квітня 2018 року, Указу Президента України від 14 квітня 2014 року «Про               
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні              
заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України»). Дане           
тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та            
неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції на цих            
територіях.  
1.3. «Головне Заохочення» - один автомобіль «Skoda Octavia A7» AMBITION 1,4 TSI/110KW 7DSG             
(детальніше в п. 5.1. розділу 5 цих Правил). 
1.4. «Заохочення» - платіжна картка IRON BANK, включаючи 2 (два) роки безкоштовного            
обслуговування з моменту її активації – всього 10 штук (детальніше в п. 5.2. розділу 5 цих Правил). 
1.5. «Учасник» - Учасниками Акції визнаються лише фізичні особи, повнолітні громадяни України,            
які із АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” уклали Договір про надання банківських послуг MONOBANK |             
Universal Bank, мають відкритий та діючий рахунок та картку MONOBANK | Universal Bank будь-якого              
типу, та є активним користувачами мобільного додатку «Monobank», та які на початок Акції вже              
виконали 102 (сто два) завдання та отримали 102 (сто дві) винагороди в розділі «Нагороди»              
мобільного додатку «Monobank». 
1.6. «Переможець» - Учасник Акції, який був визнаний Переможцем Акції в результаті виконання             
завдання в порядку, визначеному цими правилами та мобільним додатком «Monobank», та           
дотримувався цих Правил та отримав право на одержання одного із Заохочень. 
1.7. «Визначення» - процес визначення Переможців, що отримають шанс на отримання Головного            
Заохочення/Заохочення, детальніше в розділі 4 цих Правил. 
1.8. Початок Акції - 03 жовтня 2020 року о 10:00 годині за київським часом.  
 
Компанія «Skoda», а також будь-які афілійовані чи пов’язані з нею компанії, не є учасником або             
спонсором цієї акції. 
 
Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці                
Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Заохочення Акції не            
формуються з внесків Учасників Акції. 
 
2. Відомості про Організатора та Виконавця: 
2.1. Організатором Акції є АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”, Адреса місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул.             
Автозаводська, 54/19, код ЄДРПОУ 21133352. 
2.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хавас Інгейдж Україна». 
Адреса місцезнаходження Виконавця: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 41, код ЄДРПОУ 38536556. 



Виконавець Акції виступає податковим агентом для цілей утримання податку на доходи фізичних осіб             
та несе всю відповідальність за нарахування, утримання, сплату та відображення у податковій            
звітності такого податку згідно чинного законодавства при проведенні даної Акції, а саме для             
Головного заохочення Акції (автомобіля). Виконавець відповідає за інформаційну та технічну          
підтримку проведення Акції, доведення інформації до Учасників акції, інші адміністративні питання.  

 
3. Порядок участі в Акції  
 
3.1. Для того, щоб взяти участь у визначенні Переможця Акції, Учаснику Акції потрібно 03 жовтня               
2020 року перейти до розділу «Нагороди» мобільного додатку «Monobank», ознайомитися з умовами            
завдання «Квест жовтня» та виконати його. Завдання стане публічно доступним о 10:00 годині за              
київським часом в мобільному додатку «Monobank».  
 
 
 
4. Порядок визначення Переможців Акції.  
 
4.1. З моменту публікації/розкриття умов 103 (сто третього) завдання під назвою «Квест жовтня» в              
розділі «Нагороди» мобільного додатку «Monobank», Організатор Акції здійснюватиме нон-стоп         
моніторинг та перевірку всіх операцій, здійснених учасниками Акції з метою визначення 11            
(одинадцяти) Учасників Акції, які отримають право на отримання Заохочень, а саме: 

● Одного Учасника Акції, який виконає завдання найпершим, буде визнано Переможцем          
Головного Заохочення; 

● Десять Учасників Акції, а саме Учасника, що виконав завдання другим, третім, четвертим,            
п’ятим, шостим, сьомим, восьмим, дев’ятим, десятим та одинадцятим, кожен з яких отримає            
право на отримання одного Заохочення.  

Увага! 
У зв’язку з підвищеним рівнем контролю всіх операцій та додатковим моніторингом зі сторони             
Організатора, процес визначення Переможця та відображення «Винагороди» в розділі «Нагороди»          
мобільного додатку «Monobank» може затримуватися. До моменту завершення перевірки та          
винесення вердикту у відповідному розділі буде відображатися статус «Відбувається визначення          
переможців». 
 
4.2. Якщо Учасник Акції не увійде до числа 11 (одинадцяти) осіб, які виконають завдання швидше за                
інших, права на отримання Головного Заохочення або Заохочення акції такий Учасник Акції не             
отримає.  
 
4.3. Процес перевірки операцій та визначення Переможців буде завершено до 12:00 03 жовтня 2020              
року.  
Якщо Учасник Акції набуде статусу Переможця та отримає право на отримання Головного            
Заохочення або Заохочення за результатами Акції, відповідна винагорода буде відображена в розділі            
«Нагороди» мобільного додатку «Monobank».  
Крім того, Список Переможців буде опубліковано в Telegram-каналі «ОГо!» https://t.me/OGoMono. 
 
5. Заохочення Акції. 
5.1. Головним Заохоченнями Акції є – 1(один) автомобіль «Skoda Octavia A7» AMBITION 1,4             
TSI/110KW 7DSG, чорного кольору з брендуванням.  
Право на отримання Головного Заохочення отримає Учасник Акції, який виконає 103 (сто третє)             
завдання найпершим.  
Організатор/Виконавець Акції не здійснюють реєстраційних дій з автомобілем. Всі та будь-які дії зі             
сплати зборів/відрахувань, пов’язаних з реєстрацією автомобіля, передбачених чинним        
законодавством України, здійснюється Переможцем Головного Заохочення за власний кошт та не           
компенсуються Організатором/Виконавцем Акції/іншими залученими особами.  

https://t.me/OGoMono


Зверніть Увагу! Головне Заохочення Акції (автомобіль) є доходом Переможця Головного          
Заохочення, отримання Переможцем Головного Заохочення може вплинути на можливість та          
умови реалізації Переможцем Головного Заохочення його соціальних прав / пільг (в тому числі             
субсидій) та, у випадках передбачених чинним законодавством, підлягає декларуванню.  
 
5.2. Заохоченнями Акції є – платіжна картка IRON BANK, включаючи 2 (два) роки безкоштовного              
обслуговування з моменту її активації – всього 10 штук.  
Право на отримання одного Заохочення отримають Учасники Акції, які виконали 103 (сто третє)             
завдання другим, третім, четвертим, п’ятим, шостим, сьомим, восьмим, дев’ятим, десятим та           
одинадцятим. 
Зверніть Увагу! Заохочення Акції (платіжна картка IRON BANK, включаючи 2 (два) роки            
безкоштовного обслуговування з моменту її активації) є доходом Переможця Заохочення,          
отримання Переможцем Заохочення може вплинути на можливість та умови реалізації          
Переможцем Заохочення його соціальних прав / пільг (в тому числі субсидій) та, у випадках              
передбачених чинним законодавством, підлягає декларуванню. Оподаткування Переможця       
Заохочення буде здійснюватися за рахунок АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” та відповідно до діючого            
законодавства України. 
 
5.3. Кількість Заохочень Акції є обмеженим та становить зазначену вище кількість Заохочень.            
Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень, визначених            
даними Правилами. 
5.4. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (колір, розмір, тощо) може відрізнятися від зображень,            
вказаних у рекламних матеріалах Акції.  
5.5. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.           
Заохочення обміну та поверненню не підлягає.  
5.6. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого          
використання Заохочення/Головного Заохочення Переможцями після його одержання, зокрема, за         
неможливість Учасником скористатись наданим Заохоченням/Головним Заохоченням з будь-яких        
причин, а також за можливі наслідки використання Заохочення/Головного Заохочення.  
 
6. Порядок отримання Заохочень Акції. 
 
6.1. Під час публікації переліку Переможців в Telegram-каналі «ОГо!» https://t.me/OGoMono буде           
опубліковано порядок дій для отримання Головного Заохочення акції, або Заохочення акції.  
Переможці акції зобов’язуються виконати опубліковані вимоги в зазначені строки.  
6.2. Організатор забезпечує вручення Головного Заохочення та Заохочень акції Переможцям. Точна           
дата і місце вручення погоджується з Переможцями окремо.  
6.3. Вручення Заохочень/Головного Заохочення відбувається виключно з особистої присутності         
Переможця. Передача права отримання Заохочення/Головного Заохочення третій особі не         
допускається. Всі витрати пов’язані з переїздом Переможця до місця вручення Заохочення/Головного           
заохочення, (включаючи проживання, харчування, інші витрати) здійснюються за рахунок Переможця          
та не компенсуються Організатором/Виконавцем Акції. Всі витрати, пов’язані з вивозом Заохочення з            
місця вручення/отримання, несе Переможець.  
6.4. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Переможцем            
Заохочення.  
6.5. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника          
можливості отримати Заохочення. Організатор/Виконавець має повне право відмовити в отриманні          
Заохочень Акції у випадку ненадання Учасником повної інформації, надання недостовірної          
інформації, ненадання чи несвоєчасне надання Учасником Виконавцю/Організатору необхідних        
документів, передбачених даними Правилами і діючим законодавством України, у випадку          
недотримання Учасником інших положень цих Правил та діючого законодавства України, а також            
при підозрі такого Учасника у шахрайських діях.  

https://t.me/OGoMono


6.6. Право власності на Заохочення Акції переходить до відповідного Переможця Акції з моменту             
отримання такого Заохочення Акції відповідно до умов цих Правил. 
 
7. Обмеження 
 
7.1. Організатор і Виконавець Акції не несуть відповідальності за роботу / будь-які помилки             
операторів зв’язку, Інтернет провайдерів, внаслідок яких дії Учасників Акції не надійшли, не були             
зафіксовані, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники            
Акції не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Заохочень Акції. 
7.2. Організатор і Виконавець Акції не несуть відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно            
права на отримання Заохочень. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає            
Організатор Акції спільно з Виконавцем і таке рішення оскарженню не підлягає. 
7.3. Отримання Заохочень допускається лише Переможцями Акції. Не допускаються будь-які дії,           
операції, угоди, укладені до отримання Заохочень, де Заохочення або право на їх отримання є              
предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. 
7.4. У випадку, якщо Переможець Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції              
особисто, такий Переможець не має права поступитися своїм правом третій особі. 
7.5. У випадку наявності у Організатора і/або Виконавця Акції підозри на шахрайство у діях Учасника               
Акції/Переможця, Організатор/Виконавець має право виключити Учасника з розіграшу Заохочень без          
попереднього інформування та пояснення причин такого виключення. 
 
8. Технічні умови 
 
8.1. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з          
метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній             
вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги. 
8.2. Організатор та Виконавець, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності за              
будь-які технічні збої в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні            
несправності, що виникли за незалежних від Організатора / Виконавця обставин. 
 
9. Додаткові умови: 
 
9.1. Переможець Акції надає право на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії,            
інтерв’ю чи інших матеріалів про нього для оголошення результатів з рекламною/маркетинговою           
метою, зокрема право публікації (і його імені та фотографії також) у ЗМІ, будь-яких друкованих,              
аудіо- та відеоматеріалах, мережі Інтернет, інтерв'ю в ЗМІ у разі отримання Заохочень Акції, а також               
для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламного характеру) тощо, без будь-яких          
обмежень за територією, часом і способом використання, й таке використання жодним чином не             
відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції. Надання такої згоди також         
розглядається відповідно до положень статей 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону             
України «Про захист персональних даних». 
9.2. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень             
здійснюється шляхом розміщення Офіційних правил Акції на сторінці        
https://www.universalbank.com.ua/ru/offers. 
9.3. Організатор та Виконавець, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі               
настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого            
характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші             
непідвладні контролю з боку Організатора та Виконавця, а також залучених ними третіх осіб,             
обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою. 
9.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких            
спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань            
Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не              
підлягає. 

https://www.universalbank.com.ua/ru/offers


9.5. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в              
рамках цих Правил. 
9.6. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного             
законодавства України. 


