
 
ЗАТВЕРДЖЕНО:КУАП№40-1 від 04/09/2020р. 

 

 

 

Правила проведення акції в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 

«Смартфон у подарунок до депозиту» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Організатором проведення акції «Смартфон у подарунок до депозиту» (далі за 

текстом «Акція») є АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄДРПОУ: 21133352, місцезнаходження:  

04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 (надалі – «Організатор»). 

1.2. Організація Акції здійснюється з метою залучення нових клієнтів в рамках 

банківського продукту Організатора monobank | Universal Bank.   

1.3. Для супроводження проведення окремих частин Акції Організатором можуть 

залучатися треті особи. 

 1.4. Акція діє на території України  (за винятком тимчасово окупованих територій у 

Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, в 

межах, що визначені чинним законодавством України). 

1.5. Акція проводиться у період з 0:00 год. 01 вересня  2020 року до 23:59 год. 30 

вересня  2020 року. 

 

2. Учасники Акції 
2.1. В Акції можуть брати участь громадяни України, які досягли 18 років та є 

держателями діючих платіжних карток Організатора в рамках банківського продукту 

MONOBANK | Universal Bank. 

2.2. Не визнаються учасниками Акції і не мають права брати в ньому участь: особи, 

що не досягли 18 років, обмежено дієздатні і недієздатні особи, а також особи, які не є 

громадянами України станом на період проведення Акції.  

 

3. Умови проведення Акції 

3.1. Для участі в Акції потрібно за допомогою мобільного додатку Monobank в період 

з 01.09.2020 року по 30.09.2020 року: 

- розмістити вклад (депозит) в рамках банківського продукту monobank | Universal Bank в 

гривні на суму не менше 10 000,00 грн. на строк 3 місяці і більше або продовжити строк 

розміщеного вкладу (депозиту) у сумі не менше 10 000,00 грн. на 3 місяці і більше, та/або 

- поповнити вклад (депозит), розміщений в період дії Акції в рамках банківського продукту 

monobank | Universal Bank або продовжений в період дії Акції в гривні на загальну суму не 

менше 10 000,00 грн. на строк 3 місяці і більше.  

3.2. Кожна сума розміщення/подовження/поповнення вкладу (депозиту) на умовах п. 

3.1 цих Правил, надає додатковий шанс для перемоги в Акції. 

 

 4. Визначення переможця Акції 

4.1. Визначення переможців Акції відбудеться за результатами розіграшу 08 жовтня 

2020 року серед усіх учасників Акції, які відповідають вимогам п. 2 цих Правил та виконали 

всі умови Акції, визначені у розділі 3 цих Правил (надалі – «Переможець»).  

4.2. Кожному учаснику розіграшу Організатор присвоює унікальний номер, який 

заноситься Організатором до списку унікальних номерів учасників Акції. Унікальний номер 

використовується виключно в цілях проведення розіграшу Подарунку.  

4.3. Один учасник Акції за результатами розіграшу може бути Переможцем лише 

один раз за одним унікальним номером та отримати один Подарунок. 

4.4. Розіграш проводиться за участю тиражної комісії (в т.ч. з використанням 

дистанційних каналів зв’язку), що створюється рішенням Організатора Акції на тимчасовій 



 

основі, до складу якої входять представники Організатора та може бути залучений 

незалежний спостерігач. Розіграш Подарунків буде проводитись з використанням он-лайн 

ресурсу www.random.org в наступному порядку: 

- унікальні номери учасників Акції, заносяться до он-лайн ресурсу random.org. При 

цьому жодні персональні дані до даного ресурсу не надаються.  

- для кожного окремого розіграшу тиражна комісія проводить запуск random.org, що 

випадковим методом здійснить вибірку унікальних номерів учасників Акції для визначення 

Переможців відповідно до кількості Подарунків передбаченої правилами. Відібрані в 

результаті випадкової вибірки номери формують список унікальних номерів учасників Акції, 

що виграли відповідно до проведеного розіграшу, а також Резервний список у кількості 

унікальних резервних номерів учасників Акції, що випали після встановленої Правилами 

кількості унікальних номерів Переможців (далі за текстом – «Резервний список»), що 

відповідає числу Подарунків, що розігруються згідно з Правилами. Відповідно до 

унікального номеру учасника Акції, що виграв, Організатор визначає прізвище, ім’я, номер 

мобільного телефону учасника-переможця Акції.  

- у випадку, якщо за результатами Розіграшу унікальний номер одного з учасників 

Акції випав двічі або випало кілька унікальних номерів одного з учасників Акції, такий 

учасник стає Переможцем за першим з унікальних номерів, а проведення розіграшу 

продовжується до отримання унікального номеру іншого учасника, який ще не став 

Переможцем.  

4.5. Результати проведення Акції будуть вважатися остаточними і будуть 

поширюватися на всіх учасників Акції та будуть розміщені не пізніше 09 жовтня 2020 року 

на Вебсайтах Організатора: www.universalbank.com.ua; (далі за текстом – «Вебсайт 

Організатора») 

4.6 Усім Переможцям буде здійснено дзвінок за їх контактними номерами телефонів 

для інформування про перемогу у строк не пізніше 31 жовтня 2020 року.  

У випадку, якщо при здійсненні дзвінка Організатором контрактний номер телефону 

Переможця не відповідає, Організатор здійснює періодичні дзвінки на контрактний номер 

телефону Переможця до 30.10.2020 року. Якщо Організатору не вдалося зв’язатись з 

Переможцем за відомим Організатору контактним номером телефону Переможця до 

30.10.2020 року (включно) Переможець втрачає будь-яке право на отримання Подарунку та 

не може претендувати на його компенсацію, а Організатор здійснює дзвінок на контактний 

номер телефону учасника Акції першого за номером черговості в Резервному списку, який 

ще не отримував Подарунок за відповідним розіграшем. 

 

5. Подарунок за участь в Акції 
5.1. В рамках Акції подарунком є грошова виплата у сумі, достатній  для придбання 

одного смартфону моделі IPhone 11 128 GB або Samsung Galaxy S20+ 128 GB на вибір 

Переможця, у  магазині-партнері на дату проведення розіграшу, кожному Переможцю (далі – 

«Подарунок»). Загальна кількість Подарунків - 20 штук.  

5.2 Грошова сума буде перерахована на поточний рахунок Переможця, відкритий у 

Організатора в рамках банківського продукту monobank | Universal Bank у строк не пізніше 

15 листопада 2020 року. 

 

6. Інші умови 

6.1. Беручи участь у Акції, учасник Акції надає свою згоду на безоплатне 

використання його імені, прізвища, фотографій, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з 

рекламною/маркетинговою метою, в тому числі право публікації (в тому числі його імені, 

прізвища, місця проживання та фотографії) в засобах масової інформації, на Вебсайті 

Організатора, та будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю із засобами 

масової інформації у випадку отримання Подарунку, а також для надсилання інформації, 

повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, 

часом та способом використання, і таке використання жодним чином не 

http://www.universalbank.com.ua/


 

відшкодовуватиметься Організатором та/або уповноваженими ними особами. Надання такої 

згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. 

6.2. Сплата податків, необхідність якої виникає у зв'язку з  отриманням Подарунку, в 

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

здійснюється за рахунок витрат Організатора відповідно до чинного законодавства України. 

6.3. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, а також 

результати проведення розіграшу Подарунку будуть вважатися остаточними і будуть 

поширюватися на всіх учасників Акції. Дані Правила проведення Акції розміщуються на 

Вебсайті Організатора. 

6.4. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих 

Правил, та\або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається 

Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення 

Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.  

6.5. Організатор залишає за собою право змінювати Правила проведення Акції АТ 

«УНІВЕРСАЛ БАНК». Всі зміни будуть розміщені на Вебсайті Організатора. Організатор не 

несе відповідальності за не ознайомлення учасників Акції з такими змінами. 

6.6. Організатор не несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, 

таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в тому числі 

антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території 

проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.  

6.7. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів 

приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї 

сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен учасник Акції свідчить і 

підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами проведення Акції, буде 

їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які 

стосуються обробки, зберігання та поширення його персональних даних. 

6.8. Учасники Акції, що виграли Подарунок, самостійно несуть відповідальність за 

достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними та 

адреси).  

6.9. Надаючи будь-які дані та інформацію про себе, Учасники Акції підтверджують та 

надають згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або 

передачу третім особам) особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційної системи персональних даних відповідно до мети обробки, 

затвердженої Організатором Акції, та надає свою згоду про використання персональних 

даних. Беручи участь в Акції, учасник Акції тим самим надає свою згоду на те, що його 

персональні дані можуть у подальшому бути внесені та використані Організатором та 

уповноваженими ним особами без будь-яких часових обмежень. Надаючи будь-які дані та 

інформацію про себе, учасники Акції підтверджують та надають згоду: (а) на обробку своїх 

персональних даних Організатором відповідно до затвердженої Організатором мети обробки 

відповідно до діючого законодавства України; (б) що він/вона повідомлений про права 

передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору та обробки 

персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних та осіб, яким можуть бути 

передані персональні дані. 

 

 


