
 

Правила проведення акції в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 

«Platinum для одержувачів картки у точці видачі АЛЛО» 

1. Загальні положення 

1.1. Організатором проведення акції «Platinum для одержувачів картки у точках 
видачі АЛЛО» (далі за текстом «Акція») є АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі – 
«Організатор»). Адреса Організатора: м. Київ, 04114, вул. Автозаводська 54/19. 

1.2. Для супроводження проведення окремих частин Акції Організатором 
можуть залучатися треті особи. 

1.3. Організація Акції здійснюється з метою залучення нових клієнтів до 
проекту Monobank.  

         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. 16 грудня 2019 року до 23:59 год. 30 
грудня 2019 року. 

  

2. Учасники Акції 

2.1. В Акції можуть брати участь громадяни України, які досягли 18 років. 

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, особи, які не є 
громадянами України, а також особи, які вже є держателями будь-яких карток 
Monobank станом на період проведення Акції. 

  

3. Умови проведення Акції 

3.1. Для участі в Акції потрібно замовити, отримати та активувати нову 
платіжну картку Monobank в гривні в точці видачі «АЛЛО» в період з 16.12.2019 по 
30.12.2019. 

3.2. Повний перелік точок видачі знаходиться за посиланням: 
https://www.monobank.ua/contacts. 

  

 4. Визначення переможця Акції 

4.1. Визначення  переможців Акції відбудеться 31 грудня 2019 року серед усіх 
учасників Акції, які відповідають вимогам п.2 цих Правил та виконали всі умови Акції, 
визначені у п.3. цих Правил (надалі – «Переможець»). 

4.2. Розіграш проводиться за участю Тиражної комісії (в т.ч. з використанням 
дистанційних каналів зв’язку), до складу якої входять представники Організатора та 
може бути залучений незалежний спостерігач. Розіграш Винагород буде проводитись 
з використанням онлайн-ресурсу random.org за допомогою сервісу «List Randomizer». 
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Для цього загальний перелік шансів Учасників буде розділено на рівні частини (з 
кількістю Учасників не більше 10000 в кожній з них), кількість переможців в кожній 
частині буде визначатись пропорційно до кількості таких частин При цьому жодні 
персональні дані до даного ресурсу не надаються. 

4.3. Результати проведення розіграшу Подарунку будуть вважатися 
остаточними і будуть поширюватися на всіх Учасників Акції та будуть розміщені не 
пізніше 6 січня 2020 року на Інтернет-сайті: www.universalbank.com.ua 

4.4 Усі Переможці будуть проінформовані про перемогу у строк не пізніше 6 
січня 2020 року за їх контактними номерами телефонів, зазначеними в Анкеті-заяві. 

  

5. Подарунок за участь в  Акції 

5.1. В рамках Акції подарунком є іменна платіжна картка Monobank Platinum 
міжнародної платіжної системи Mastercard World Elite або VISA Infinite, що 
випускається у вигляді пластикової картки, валюта картки - гривня, з врахуванням 
обслуговування картки, для кожного Переможця (далі – «Подарунок») Одна картка – 
на одного переможця. Загальна кількість подарунків - 10 (десять) штук. Вартість 
оформлення однієї картки Monobank Platinum згідно тарифів Банку складає 500,00 
грн. без  ПДВ, щомісячне обслуговування картки складає 250,00 грн. без ПДВ. 

5.2.Випуск та обслуговування картки від дати активації картки до 31 січня 2021 
року (включно)  для переможців Акції, здійснюється за рахунок Організатора. 

 

  

6. Порядок отримання Подарунку. 

6.1. Після визначення Переможців між Учасниками, Організатор зв’язується з 
переможцями Акції за  номером Учасника – Клієнта, зазначеним в Анкеті-заяві, з 
метою інформування про перемогу в Акції та отримання усної згоди Переможця Акції 
на отримання Подарунку та уточнення бажаної адреси доставки Подарунку (в даному 
випадку доставка Подарунку здійснюється за рахунок Організатора). Кількість спроб 
зв’язатися з Переможцем Акції складає не менше 3 (трьох) протягом дня та протягом 
30 днів від дати проведення Розіграшу. У випадку, якщо з Переможцем не вдалося 
зв’язатися, то Подарунок вважається не розіграним, та Переможець втрачає право 
на отримання Подарунку та не може претендувати на його компенсацію. 

6.2. Переможець самостійно несе відповідальність за достовірність наданої 
ним контактної інформації для зв’язку та адреси доставки Подарунку, а також за 
дотримання вимог законодавства щодо захисту персональних даних. 

6.3. Для активації та подальшого користування подарунком Переможець в 
обов’язковому порядку вчиняє дії, передбачені Умовами і правилами обслуговування 
фізичних осіб в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” при наданні банківських послуг щодо 
карткових продуктів. Загальні умови випуску та обслуговування платіжних карток 
(Monobank). 

  

7. Інші умови 
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7.1. Беручи участь у Акції, 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 
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 відшкодовуватиметься 
Організатором та/або уповноваженими ними особами. Надання такої згоди також 
розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. 

7.2. Сплата податків, необхідність якої може виникати 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. 

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

7.4. Організатор залишає за собою право змінювати Правила проведення Акції 
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Всі зміни будуть розміщені на Інтернет-сайті: 
www.universalbank.com.ua. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення 
Учасників Акції з такими змінами. 

7.5. 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. 

7.6. 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 
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 та зберігання його Персональних 
даних. 

7.7. 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. 

7.8. Учасники Акції, що виграли Винагороду, самостійно несуть 
відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації 
щодо контактів з ними та адреси). 

7.9. 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 
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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: - на обробку своїх 
персональних даних Організатором відповідно до затвердженої Організатором мети 
обробки відповідно до діючого законодавства України; - що він/вона повідомлений 
про права передбачені Законом України «Про захист прав споживачів» , мету збору 
та обробки персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних та осіб, 
яким можуть бути передані персональні дані. 

 


