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Правила проведення акції АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» для клієнтів – держателів  іменних та 
неіменних платіжних карток Visa пакету послуг «Platinum_депозитний», пакету послуг 
«Platinum_зарплатний» ( далі – «пакет послуг «Platinum»)  та пакетів послуг  «Lucky Card» (далі –  
«Правила»), що набирають чинності з  01 жовтня 2019  року 

1. Організатором проведення акції для клієнтів – держателів діючих  іменних та неіменних платіжних 
карток Visa пакетів послуг «Platinum» та пакетів послуг «Lucky Card» (далі -  «Акція») є АТ «УНІВЕРСАЛ 
БАНК» (надалі – «Організатор»), що знаходиться за адресою: м. Київ, 04114, вул. Автозаводська 54/19. 

Для проведення окремих частин Акції Організатором можуть залучатися треті особи. 

Організація Акції здійснюється з метою реклами банківських платіжних карток Visa пакетів послуг 
«Platinum» та пакетів послуг «Lucky Card», які пропонуються Організатором, направленої на підтримку 
обізнаності та зацікавленості клієнтів або потенційних клієнтів відносно банківських платіжних карток 
Visa пакетів послуг “Platinum» та пакетів послуг «Lucky Card». 

Акція проводиться на території України, окрім наступних територій: АР Крим, Донецької (за 
виключенням м. Маріуполь) та Луганської областей. 

2. Розіграші акційних винагород (далі – «Винагороди») в ході Акції будуть проводитися наступним 

чином: 

2.1. Розіграші Винагород, визначених в п.6 цих Правил, серед Операцій, визначених у п.7. цих Правил, 
відбувається протягом 15-ти робочих днів після завершення відповідного календарного місяця щодо 
Операцій, за якими проводиться відповідний розіграш.  

2.3. Участь у Акції та окремих розіграшах винагород надається на безоплатній основі.  

3. В Акції можуть брати участь громадяни України, які досягли 18 років і є держателями діючих іменних 
та неіменних платіжних карток Visa пакетів послуг «Platinum» та пакетів послуг «Lucky Card» (надалі – 
«Держатель Картки»), що обслуговуються на період проведення Акції  в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на 

території України. Якщо до одного розрахункового рахунку клієнта в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» випущено 
декілька платіжних карток , держатель кожної такої платіжної картки, що  відповідає умовам Акції, бере 
участь у Акції окремо. 

4. Не визнаються учасниками Акції і не мають права брати в ній 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, а також на дату розіграшу та отримання винагороди. 

5.  Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку припинити дію Акції або змінювати 
періодичність розіграшів Винагород, змінювати акційний фонд тощо, розмістивши оновлені умови на 
офіційному сайті Банку до початку нового періоду здійснення розіграшу відповідного періоду.   

6. Акційний фонд  для розіграшів (серед Операцій, визначених у п.7. цих Правил для кожного 
календарного місяця Акції  складають 10 (десять) грошових винагород по 1500 грн. кожна. . 

7. Для того, щоб стати учасником розіграшу (надалі – «Учасник Розіграшу»), Держателю Картки 

необхідно на момент розіграшу мати відкритий поточний рахунок, під який випущено платіжну картку та 
в період з 0:00год. 01 числа кожного календарного місяця до 23:59год. останнього дня такого 
календарного місяця (включно), або для нових платіжних карток, випущених протягом місяця – з 
моменту випуску такої картки до 23:59год. останнього дня такого календарного місяця (включно) 
здійснити з використанням платіжної картки 5 (п’ять) безготівкових операцій з оплати 
товарів/робіт/послуг на суму від 300 грн., або в іноземній валюті в еквівалентній сумі, кожна  у торгово-
сервісних підприємствах, пристроях самообслуговування та з використанням мережі Інтернет 
(включаючи поповнення рахунку номерів мобільних телефонів, сплату комунальних платежів та ін.) на 
території України та за її межами (в гривневому еквіваленті згідно курсу платіжної системи Visa на 
момент здійснення транзакції). Вказані вище п’ять операцій вважаються початковими та надають 



 2 

Держателю картки один шанс на виграш у розіграшу такого календарного місяця. Кожна окрема 
наступна безготівкова операція (після проведення вказаних вище 5-ти початкових операцій) на суму від 
300 грн., або в іноземній валюті в еквівалентній сумі, здійснена в такому календарному місяці у торгово-
сервісних підприємствах, пристроях самообслуговування та з використанням мережі Інтернет 
(включаючи поповнення рахунку номерів мобільних телефонів, сплату комунальних платежів та ін.) на 
території України та за її межами (в гривневому еквіваленті згідно курсу платіжної системи Visa на 
момент здійснення транзакції)  додає додатковий шанс виграшу Винагороди розіграшу цього місяця.  
Чим більше операцій, що відповідають умовам проведення розіграшів, здійснить Учасник Акції, тим 
вищі його шанси виграти Винагороду розіграшу в поточному місяці. Один Учасник Акції може виграти 
тільки одну Винагороду в рамках одного розіграшу.  

8. Не відповідають умовам Акції: 
- операції з отримання готівкових грошових коштів через банкомати/пункти видачі готівки банків та (або) 
інших кредитно-фінансових установ; 
- грошові перекази коштів з поточних рахунків клієнта на банківські рахунки фізичних та (або) 
юридичних осіб. 

9. Кожному Учаснику розіграшу Організатор присвоює унікальний номер, який заноситься 
Організатором до списку унікальних номерів Учасників розіграшу. Унікальний номер використовується 
виключно в цілях проведення розіграшу Винагород. Список унікальних номерів складається для 
подальшого проведення розіграшів та визначення Учасників Акції, які виграли Винагороди у 
відповідному розіграші.  

10. Розіграш проводить Тиражна комісія, що створюється рішенням Організатора Акції на постійній чи 
тимчасові основі, до складу якої входять представники Організатора та може бути залучений 
незалежний спостерігач. Розіграші Винагород будуть проводитись відповідно до пункту 2 цих Правил, в 
місті Києві у наступному порядку: 

- номери учасників, які за умовами акції входять до списку унікальних номерів,  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 для визначення Учасника (Учасників) Акції, що 
виграв (виграли) Винагороду відповідно до кількості Винагород Акційного фонду згідно п.6 даних 
Правил. 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 виграли (далі за текстом – «Резервний список»), що 

відповідає  числу винагород, що розігруються у Розіграші.  Відповідно до унікального номеру Учасника 
Акції, що виграв, Організатор визначає ім’я Учасника-переможця Акції.  

11. Усім переможцям кожного окремого розіграшу Винагород буде відправлено SMS-повідомлення на їх 
мобільні телефони про перемогу у кожному окремому розіграші.  

12. Порядок та строки отримання Винагород. 

Учасник Акції, що виконав умови участі у Акції, визначені у пп. 7-8 цих Правил, після отримання SMS-
повідомлення про перемогу в Акції зобов'язаний зв'язатися з Організатором за телефоном 0-800-300-
900 у термін до кінця календарного місяця, у який проводився розіграш, та у термін до 90 календарних 
днів після інформування щодо результатів розіграшу згідно п. 11 цих Правил здійснити всі дії щодо 
отримання Винагороди, в тому числі, прибути до відділення Організатора, пред’явити оригінал паспорту 
та ІПН. Транспортні та інші витрати Переможців, пов'язані з отриманням Винагороди, не компенсуються 
У разі, якщо переможець з будь-яких причин не зв’язався з Організатором з метою отримання 
Винагороди до кінця календарного місяця, у який проводився розіграш Переможець втрачає будь-яке 
право на отримання Винагороди та не може претендувати на її компенсацію. В такому випадку, 
Організатор надсилає SMS-повідомлення про перемогу в Акції на мобільний телефон Учасника Акції 
першого за номером черговості в Резервному списку, який ще не отримував Винагороду за відповідним 
розіграшем. Учасник Акції з Резервного списку повинен протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з 
моменту отримання SMS-повідомлення про перемогу в Акції зв'язатися з Організатором за телефоном 
0-800-300-900 та у термін до 90 календарних днів після отримання SMS-повідомлення про перемогу в 
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Акції здійснити всі дії щодо отримання Винагороди, в тому числі, прибути до відділення Організатора, 
пред’явити оригінал паспорту та ІПН. У випадку незвернення з будь-яких причин Учасника Акції 
першого за номером черговості в Резервному списку протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з 
моменту отримання SMS-повідомлення про перемогу в Акції до Організатора з метою отримання 
Винагороди, такий Учасник Акції втрачає будь-яке право на отримання Винагороди та не може 
претендувати на її компенсацію, а Організатор надсилає SMS-повідомлення про перемогу в Акції на 
мобільний телефон Учасника Акції наступного за номером черговості в Резервному списку, який ще не 
отримував Винагороду за відповідним розіграшем. 

У випадку, якщо Учасник Акції, що виграв Винагороду з будь-яких причин не може отримати Винагороду 
особисто, такий Учасник Акції не має права передати/поступитися своїм правом третій особі окрім 
випадків отримання Винагороди для власного користування та на власне ім’я за довіреністю, 
оформлену на ім’я третьої особи.  

За фактом отримання Винагороди Переможець зобов’язаний укласти з Організатором акт прийому-
передачі Винагороди,  що  підписується Переможцем або його уповноваженою особою.  

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

Надаючи будь-які дані та інформацію про себе, Учасники Акції підтверджують та надають згоду 
Організатору на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або передачу 
третім особам) особистих персональних даних відповідно до мети обробки, затвердженої 
Організатором Акції, та надає свою письмову згоду про використання персональних даних, завірену 
особистим підписом. 

Беручи участь в Акції, Учасник Акції 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, Учасники Акції підтверджують та надають згоду: 
- на обробку своїх персональних даних у базах персональних даних Організатора 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. 

13. Загальні умови розіграшу Винагород:  

Організатор не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо 
контактів з ними. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує своє ознайомлення і згоду з цими 
Правилами і з усіма умовами участі в Акції. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення 
Учасників Розіграшу з результатами розіграшу відповідно до процедури, визначеної  цими Правилами, у 
тому числі, через  недостовірність/некоректність, наданих контактних даних, як і за неотримання від 
Учасників Акції відомостей/документів, необхідних для отримання Винагороди з вини організацій зв'язку 
або з інших, не залежних від Організатора причин, а також за невиконання (несвоєчасне виконання) 
Учасниками Акції своїх обов'язків, передбачених цими Правилами. 

Беручи участь в Акції, Учасник Акції  окремо 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 йому 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. 

http://www.universalbank.com.ua/
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Сплата податків, необхідність якої виникає у зв'язку з  отриманням Винагороди, в тому числі, але не 
виключно податку з доходів фізичних осіб та військового збору, здійснюється за рахунок витрат 
Організатора відповідно до чинного законодавства України. 

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.  

Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, а також результати проведення 
розіграшів Винагород будуть вважатися остаточними і будуть поширюватися на всіх Учасників Акції. 
Інформація про Акцію, результати розіграшів та дані Правила проведення та умови участі у розіграшах 
Винагород для клієнтів – Держателів Карток АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» розміщуються  на інтернет-
сайті: www.universalbank.com.ua. 

Організатор залишає за собою право змінювати Правила проведення Акції та умови участі у ній для 
клієнтів – Держателів Карток 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. 

14.  Акція діє по  31 грудня  2019 року (включно).  

 


