Правила проведення Акції для фізичних осіб «ПризОК»

Загальні положення.
1.1. Акцію для фізичних осіб «ПризОк » (далі – Акція) організовує та проводить ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
(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 Акції
беруть участь фізичні особи – резиденти та нерезиденти України, які звернулися до Організатора з метою оформлення
строкового вкладу на умовах Акції, що передбачені в розділі 3 цих Правил. Акція не поширюється на розміщення
вкладу фізичною особою-суб’єктом підприємницької діяльності.
1.2. Учасники Акції зобов'язані ознайомитися з Правилами, дотримуватися Правил, строків та умов цих Правил.
Правила розміщуються на офіційній веб-сторінці Організатора у мережі Інтернет за посиланням http://www.
universalbank.com.ua
1.3. Акція проводиться у всіх відділеннях ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на території України (на території
України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція).
1.4. Акція проводиться у період з 01/09/2018р. по 31/12/2018р.
1.

2.
Учасники Акції.
2.1.
У Акції можуть брати участь громадяни України, які проживають на території України, крім АР Крим,
Донецької (за виключенням м. Маріуполь) та Луганської областей, та 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, а також особи, які не є громадянами України станом на період
проведення Акції.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Умови проведення Акції.
На сайті в розділі «Для Вас»/ «Депозити та заощадження»/ «Депозити» http://www. universalbank.com.ua/yourdepozit Учасник вказує номер мобільного телефону та дату народження, обирає одну з 6-ти доступних карток
з прихованим призом.
Протягом 30 днів, але не пізніше строку закінчення Акції, розміщує строковий вклад (депозит) в національній
валюті без можливості дострокового розірвання строком на 6/12 місяців з виплатою процентів щомісяця.
Одному учаснику Акції надається можливість взяти участь в розіграші одного приза.
При повторному розміщенні раніше оформленого вкладу, термін якого закінчився, на новий строк/термін на
умовах цих Правил учаснику Акції надається можливість взяти участь в розіграшу одного приза, за умови що
сума нового вкладу дорівнює або перевищує суму вкладу, який розміщується на новий строк/термін.

4.
Винагорода за участь в Акції та порядок її отримання.
4.1.
За участь в Акції та виконання всіх умов Учасник отримує Винагороду.
4.2.
В рамках даної Акції Винагородою є додатковий бонус до процентної ставки по вкладу (депозиту) в розмірі:
0,25%, 0,50%, 0,75%, 1,00%, 3,00%, 5,00% або один із призів з даного переліку: Стильна пляшка для води,
Термос, Портативна колонка, Power Bank, Рюкзак для ноутбуку, Валіза для подорожей, можливість виграшу
яких описано в п.3.1.
4.3.
Винагородою другого рівня є телевізор Philips 50PUS6703/12.
4.4.
Перед розміщення вкладу (депозиту) Організатор перевіряє інформацію про Учасника та приз (номер
мобільного телефону, дату народження та вид призу) в базі даних для підтвердження отримання Учасником
відповідного призу.
4.5.
Для отримання Винагороди першого рівня:
- у вигляді додаткового бонусу до процентної ставки, Організатор після перевірки та підтвердження
отримання Учасником бонусу, додає при розміщенні Учасником вкладу (депозиту) до основної
процентної ставки відповідний розмір бонусу.
- у вигляді подарунку, після розміщення вкладу (депозиту), Учасник вказує адресу для доставки призу
кур’єрською службою ТОВ «Нова Пошта», яка буде внесена Організатором до електронного реєстру.
4.6.
Визначення Переможця для отримання Винагороди другого рівня між Учасниками, які розмістили вклад
(депозит) на суму від 300 000 грн., проводить Організатор Акції 25/12/2018 року, шляхом випадкового
комп’ютерного вибору серед унікальних номерів Учасників. В розіграші другого рівня не беруть участь
працівники ПАТ «Універсал Банк».

Винагорода не надається, у разі якщо учасник здійснив реєстрацію на сайтах типу «мінфін.» «finance.ua» і
отримує за своїм вкладом винагороду згідно умов цих сайтів.
4.8.
Організатор зв’язується з переможцем Акції за вказаним телефонним номером, з метою інформування про
перемогу в Акції та отримання усної згоди Переможця Акції на отримання головного призу Акції. Кількість
спроб зв’язатися з Переможцем Акції, на умовах Акції, не може бути більше як 3 (три) дзвінки протягом 1
(одного) робочого дня, що здійснюються в період з 9:00 до 18:00.
4.9.
Приз відправляється Учаснику протягом 10 днів з моменту розміщення вкладу (депозиту).
4.10.
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 в 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.
5. Інші умови
5.1. Беручи участь в 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 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.
5.2. 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.
5.3. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, а також результати надання Винагороди
будуть вважатися остаточними і будуть поширюватися на всіх Учасників Акції. Дані Правила проведення Акції
розміщуються на Інтернет-сайті: www.universalbank.com.ua.
5.4. 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 Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не
підлягає оскарженню
5.5. Організатор Акції має право відмовити Клієнту участь в Акції у разі недотримання останнім умов цих Правил.
5.6. Клієнт, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і надає свою повну
та безумовну згоду з ними.
5.7. Організатор залишає за собою право змінювати Правила проведення Акції. Всі зміни будуть розміщені на
Інтернет-сайті: www.universalbank.com.ua. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення Учасників
Акції з такими змінами.
4.7.

6. Подовження та завершення строку проведення акції.
6.1. Строк проведення Акції, зазначений в п.1.4.. цих Правил, може бути продовжено або завершено рішенням Банку.
Про зміни умов проведення Акції (у тому числі щодо строку проведення Акції) Банк повідомляє Клієнта шляхом
розміщення інформації на офіційній веб-сторінці Організатора у мережі Інтернет за посиланням
https://www.universalbank.com.ua/offers
.

