
Додаток  1 

Правила проведення акції «Тиждень ощадності»   

в соціальній мережі Facebook 
 

1. Загальні положення 
1.1. Акція  проводиться в соціальній мережі Facebook . Організатором проведення Акції (далі за 

текстом - Акція) в соціальній мережі Facebook  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 збільшення кількості користувачів сторінки Організатора у 

соціальній мережі Facebook за посиланням: www.facebook.com/universalbankukraine (надалі - Сторінка 

Організатора). 

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. 24.10.2019 р. по 23:59 год. 30.10.2019 р. 

 

2. Учасники Акції 
2.1. У Акції  можуть брати участь громадяни України, які досягли 18 років, мають відкритий поточний 

рахунок в банку і є зареєстрованими користувачами в соціальній мережі Facebook (мають профіль (обліковий 

запис) у соціальній мережі Facebook, оформлений на власне ім’я та прізвище), що підтверджується шляхом 

відправки приватного повідомлення в соціальній мережі Facebook відсканованих копій документів, що 

підтверджують його особу (паспорт громадянина України (перша сторінка) та РНОКПП). 

2.2. Не визнаються учасниками Акції і не мають права брати в ньому участь: особи, що не досягли 18 

років станом на період проведення Акції, обмежено дієздатні і недієздатні особи, а також особи, які не є 

громадянами України. Для участі в Акції особа не може використовувати профіль (аккаунт), який 

зареєстрований в соціальній мережі Facebook за прізвищем та ім’ям іншої особи або за псевдонімом. 

 

3. Умови проведення Акції 
3.1. Поділитися публікацією посту Акції (репост) на своїй сторінці та зберігати до завершення Акції. 

3.2. Поставити відмітку «Подобається» (лайк) сторінці Організатора. 

3.3. Відмітити під публікацією друга, якому хотів би «подарувати» вклад (депозит) (надалі  - отримувач 

Подарунку); 

3.4. 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. Учасник має бути підписником сторінки 

Організатора в соціальній мережі Facebook протягом усього періоду проведення Акції. 

3.5. Впродовж періоду проведення Акції кожен учасник Акції має право брати участь у Акції лише 1 

(один ) раз. 

3.6. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, вибуває з кола учасників та 

втрачає право на подальшу участь у Акції. 

 

4. Визначення переможця Акції 

4.1. Визначення  переможця Акції відбудеться 31 жовтня 2019 року серед усіх  отримувачів Подарунку, 

які відповідають вимогам п.2 цих Правил, умовам Акції, що визначені в розділі 3 цих Правил (надалі – 

Переможець).  

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

тимчасовій основі, до складу якої входять два представники Департаменту продуктів роздрібного бізнесу та 

транзакційного банкінгу Організатора. Розіграш Винагород буде проводитись з використанням он-лайн ресурсу 

random.org. При цьому жодні персональні дані до даного ресурсу не надаються. 
 

 

5. Винагорода за участь в  Акції 

5.1. В рамках даної Акції Винагородою є  грошові кошти у розмірі  15 000,00 гривень, що виплачується 

на поточний рахунок Переможця, відкритий  в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , яку в подальшому Переможець має 

розмістити на умовах строкового вкладу (депозиту). 

5.2. Виплата грошової винагороди здійснюється Організатором не пізніше наступного дня, після 

звернення Переможця на відділення.  

 

 

6. Оприлюднення результатів Акції та порядок отримання Винагороди. 

6.1. Після визначення Переможця, Організатор на наступний робочий день, після розіграшу,  

зв’язується з переможцем Акції  шляхом надсилання приватного повідомлення в мережі Facebook.  Переможець 



повинен зв’язатися з Організатором протягом  10 днів після отримання такого повідомлення,  шляхом 

надсилання приватного повідомлення в мережі Facebook з власної сторінки, яку було визнано переможцем, для 

надання згоди на отримання Винагороди. Переможець, з яким не вдалося зв’язатися  втрачає будь-яке право на 

отримання винагороди та не може претендувати на його компенсацію.   

6.2. Переможцю протягом 30 днів від дати надання згоди на отримання Винагороди  необхідно 

звернутися  на відділення банку та надати  документ, що посвідчує особу та РНОКПП. Передача Винагороди 

оформлюється відповідним актом прийому-передачі. За фактом отримання Винагороди Переможець розміщує в 

Банку грошові кошти  на умовах строкового вкладу (депозиту) в розмірі Винагороди.   У випадку, якщо 

Переможець відмовився від Винагороди, Винагорода вважається не розіграною, та Переможець втрачає право 

на отримання Винагороди  та не може претендувати на її компенсацію. 

6.3. Організатор оприлюднює результати Акції на Сторінці Організатора не пізніше  01 листопада  2019 

року.  

6.4. 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 бази 

персональних даних відповідно до мети обробки, затвердженої Організатором Акції. Беручи участь у Акції, 

Учасник тим самим надає свою згоду на те, що його персональні дані можуть у подальшому бути внесені до 

бази даних та використані Організатором та уповноваженими ним особами без будь-яких часових обмежень. 

Надаючи будь-які дані та інформацію про себе, учасник Акції підтверджує та надає згоду, 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.  

 

7. Інші умови 

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, в соціальній мережі Facebook 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. 

7.2. Сплата податків, необхідність якої виникає у зв'язку з  отриманням 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. 

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

проведення розіграшу Винагороди будуть вважатися остаточними і будуть поширюватися на всіх Учасників 

Акції. Дані Правила проведення Акції на сторінці АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в соціальній мережі Facebook 

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

7.4. Організатор залишає за собою право змінювати Правила проведення Акції на сторінці АТ 

«УНІВЕРСАЛ БАНК» в соціальній мережі Facebook. 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. При порушенні Учасником Акції  будь-якого з пунктів даних Правил Організатора має право на 

свій розсуд блокувати доступ такого Учасника до Сайту, відмовивши йому у праві на подальше використання 

сервісів Сайту 

7.7. 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 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. 

7.8. 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. 
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