Правила проведення Акцій для фізичних осіб «До Дня заощаджень» (далі – Правила).
1.1.

Визначення термінів:
Акції – сукупність Акцій описаних в цих Правилах.
Акція – одна з акцій описаних в цих правилах.
Клієнт – фізична особа, яка має рахунок в банку, або користується послугами банку.
Організатор - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄДРПОУ: 21133352, місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.
Сайт Організатора – офіційна веб-сторінка АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» https://www.universalbank.com.ua/
Учасник – клієнт, що взяв участь або має намір взяти участь в Акціях згідно описаних в цих правилах умов. У Акціях можуть брати участь громадяни України, які проживають на території
України та які досягли 18 років. Не визнаються учасниками Акції і не мають права брати в ньому участь: особи, що не досягли 18 років, обмежено дієздатні і недієздатні особи, станом на
період проведення Акції.
Вкладник – учасник, який розмістив Строковий вклад за умовами Акцій.
Переможець – клієнт банку , який за результатами акції або розіграшу виграв бонус до депозиту/ грошову винагороду/подарунок.
Фінансовий номер телефону - номер мобільного телефону, доступ до якого (відповідної SIM-карти) має виключно клієнт. Зазначений клієнтом при первинній реєстрації номер в
подальшому використовується Банком для встановлення особи клієнта та надання сервісів передбачених Договором банківського обслуговування фізичної особи в АТ «УНІВЕРСАЛ
БАНК».
Строковий вклад – вклад на суму не менше ніж 10 000,00 грн. строком 6 або 12 місяців без можливості дострокового розірвання, розміщений в відділеннях АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» або з
використанням чат-боту, окрім вкладів відкритих у мобільному додатку Monobank.
Чатбот - програмний сервіс дистанційного обслуговування, що надає можливість клієнту здійснювати передбачені Договором банківського обслуговування фізичної особи, операції, через
мережу Інтернет в авторизованій зоні @UniversalBank_Bot месенджера Telegram або universalbankbot месенджера Viber.
Випадковий комп’ютерний відбір - визначення переможців на онлайн ресурcі Random.org серед унікальних номерів Учасників. При цьому жодні персональні дані до даного
ресурсу не надаються. Кожному учаснику Розіграшу, що проводиться за допомогою Випадкового комп’ютерного відбору, Організатор присвоює унікальний номер, який заноситься
Організатором до списку унікальних номерів учасників Акції. Унікальний номер використовується виключно в цілях проведення Випадкового комп’ютерного відбору. Один учасник Акції
за результатами Розіграшу, що проводиться за допомогою Випадкового комп’ютерного відбору, може бути Переможцем лише один раз за одним унікальним номером та отримати один
Подарунок. Розіграш, що проводиться за допомогою Випадкового комп’ютерного відбору, 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. Випадковий
комп’ютерний відбір Переможців 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 Випадкового комп’ютерного відбору 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.
- у випадку, якщо за результатами Розіграшу, що проводиться за допомогою Випадкового комп’ютерного відбору, 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.

1.2.

1.3.

Акції для фізичних осіб організовує та проводить АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ: 21133352, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, Ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011 року)
(далі – Організатор) з метою підвищення іміджу банку та стимулювання клієнтів-фізичних осіб до користування банківськими продуктами. В Акціях беруть участь фізичні особи –
резиденти, які звернулися до Організатора з метою оформлення строкового вкладу на умовах Акції, що передбачені в розділі 2. цих Правил. Акції не поширюються на розміщення вкладу
фізичною особою-суб’єктом підприємницької діяльності.
Учасники Акцій зобов'язані ознайомитися з Правилами та дотримуватися умов Правил. Правила розміщуються на офіційній веб-сторінці Організатора у мережі Інтернет за посиланням
https://www.universalbank.com.ua/offers

1.4.

Акції проводиться у всіх відділеннях АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 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) а також у Чат-бот.

2.

Акція «Електронна лотерея» - бонуси до депозитів, подарунки та грошові винагороди

Види подарунків

Додатковий бонус до процентної
ставки по вкладу (депозиту) в
розмірі:
+0,25% річних, +0,50% річних,
+0,75% річних +1,00% річних,
+1,50% річних, +2,00% річних.

2 (дві) грошові винагороди у
розмірі 15 000 грн. кожна.

15 подарунків - 8 пляшок для
води та 7 термосів з фірмовою
символікою.

Як взяти участь
У період з 0:00 год. 26.10.2020 р. по 23:59 год.
23.12.2020 на сайті
https://www.universalbank.com.ua/lottery
1.Учасник вказує номер мобільного телефону
(фінансовий номер) і дату народження
2.обирає одну з 6-ти доступних карток з прихованим
призом
3. протягом 30 днів після реєстрації на сайті розміщує
грошові кошти на Строковий вклад.
У період Акції відкрити Строковий вклад або
переоформити (у тому числі через автоматичну
лонгацію) інший вклад Вкладника у національній
валюті на строк 6 або 12 місяців без можливості
дострокового розірвання.
Кожні 10 тисяч гривень залишку оформлених таким
чином вкладів (вкладу) станом на дату закінчення
періодів Акції, надає додатковий шанс в розіграшу
винагороди у відповідному періоді Акції.
У період з 0:00 год. 26.10.2020 р. по 23:59 год.
12.11.2020 на сайті
https://www.universalbank.com.ua/lottery
1.Учасник вказує номер мобільного телефону
(фінансовий номер) і дату народження
2.обирає одну з 6-ти доступних карток з прихованим
призом
3. протягом 30 днів після реєстрації на сайті розміщує
грошові кошти на Строковий вклад шляхом
використання дистанційного каналу
обслуговування чат-бот.
Для отримання подарунку, Переможець повідомляє
адресу доставки на запит оператора Контакт-центру
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
У випадку, якщо контрактний номер телефону
Переможця не відповідає, Організатор здійснює

Коли розіграш

В період з 26.10.2020 по
23.12.20

1. 26.11.2020 - за період з
26.10.2020 по 25.11.2020
2. 28.12.2020 за період з
26.11.20 по 23.12.20

Як Банк визначить переможця та повідомить про це

Електронна лотерея.
Учасник на сайті https://www.universalbank.com.ua/lotter обирає одну
з 6-ти доступних карток з прихованим бонусом. Обравши картку,
Учасник дізнається який бонус був прихований. Бонус автоматично
додається до Строкового депозиту.

Випадковий комп’ютерний відбір
Результати проведення розіграшів та перелік Учасників, які
отримали грошову винагороду, будуть розміщені не пізніше 30
листопада та 29 грудня 2020 року на Інтернет-сайті:
www.universalbank.com.ua
Виплата грошової винагороди: у розмірі 15 000,00 грн.
здійснюється Організатором на поточний рахунок Переможця не
пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем, в якому визначено
Переможця
Випадковий комп’ютерний відбір.
Інформування клієнтів відбудеться не пізніше 16.11.2020 шляхом
телефонного дзвінка спеціаліста на фінансові номери Переможцям.
Перелік переможців буде розміщений на сайті Організатора
не пізніше 16.11.2020 року

13.11.2020 за період
з 26.10.20 по 12.11.20

Відправлення подарунків здійснюється протягом 10 днів з моменту
оголошення переможців.

періодичні дзвінки до 20.11.2020 року. Якщо зв’язатись
з Переможцем за відомим Організатору контактним
номером телефону не вдалось. 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.

Кожному учаснику Акції надається можливість взяти участь в розіграші лише одного прихованого призу, лише однієї грошової винагороди, лише одного подарунку.

3.

Акція для тих, хто зареєструвався на сайті https://new.minfin.com.ua/ua/universalbank-den-sberezhenij та/або поширив у Facebook статтю від Мінфін

Види подарунків

Як взяти участь

6 подарунків:
2 пляшки для води
2 блютуз колонки
2 термоси

У період з 0:00 год. 26.10.2020 р. по 23:59 год. 25.11.2020 р
1. 1.Поділитися публікацією статті (репост) на своїй сторінці в соціальній мережі
Facebook

Коли
розіграш
27.11.2020 р.

Як Банк визначить переможця та повідомить про це

27.11.2020 р.

Випадковий комп’ютерний відбір
Виплата грошової винагороди: у розмірі 1 000,00 грн.
здійснюється Організатором на поточний рахунок

На момент підведення підсумків Акції, профіль учасника та простір на профільній
сторінці користувача, де його друзі можуть розміщувати свої повідомлення (стіна), в
соціальній мережі Facebook мають бути відкритими для перегляду всім користувачам
мережі.

Випадковий комп’ютерний відбір
Учасник повідомляє адресу для доставки призу
кур’єрською службою ТОВ «Нова Пошта». Приз
відправляється Учаснику протягом 10 днів з моменту
проведення розіграшу.

Для отримання подарунку, Переможець повідомляє адресу доставки на запит оператора
Контакт-центру АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
У випадку, якщо контрактний номер телефону Переможця не відповідає, Організатор
здійснює періодичні дзвінки до 04.12.2020 року. Якщо зв’язатись з Переможцем за
відомим Організатору контактним номером телефону не вдалось 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.
10 грошових винагород
у сумі 1 000 гривень
кожна

1.
2.

Зареєстуватись на сайті https://minfin.com.ua – вказати свій e-mail, призвіще та ім’я,
номер телефону.
Оформити Строковий депозит до 23:59 год 25.11.2020р.

Переможця не пізніше 10 числа місяця, наступного за
місяцем, в якому визначено Переможця
Результати проведення розіграшу та оприлюднення переможця Акції будуть вважатися остаточними та поширюватимуться на всіх Учасників Акції, а також будуть розміщені не пізніше 30
листопада 2020 року на Інтернет-сайті: www.universalbank.com.ua
Інші умови
4.1. Надаючи будь-які дані та інформацію про себе, Учасники Акцій 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 Розіграшу 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.
4.2. Беручи участь в Акціях, Учасник 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 Інтернет-сайті: www.universalbank.com.ua та
будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю із засобами масової інформації у випадку отримання Винагороди, 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 відшкодовуватиметься Організатором та/або
уповноваженими ними особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
4.3. Сплата податків, необхідність якої виникає у зв'язку з отриманням грошової винагороди, в тому числі, але не виключно податку з доходів фізичних осіб, військового збору тощо,
здійснюється за рахунок витрат Організатора відповідно до чинного законодавства України.
4.4. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акцій, а також результати надання Винагороди будуть вважатися остаточними і будуть поширюватися на всіх Учасників
Розіграшу. Дані Правила проведення Акцій розміщуються на Інтернет-сайтах: https://www.universalbank.com.ua/offers
4.5. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або
роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Розіграшу. При цьому таке рішення Організатора Розіграшу є остаточним і не підлягає оскарженню
4.6. Організатор Розіграшу має право відмовити Клієнту участь в Акціях/Акції у разі недотримання останнім умов цих Правил.
4.7. Клієнт, беручи участь в Акціях/Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і надає свою повну та безумовну згоду з ними.
4.8. Організатор залишає за собою право змінювати Правила. Всі зміни будуть розміщені на Інтернет-сайті: www.universalbank.com.ua. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення
Учасників з такими змінами.
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