
Детальні умови розіграшу 1 рівня за період 1/09/2015 – 30/09/2015 рр включно 
в рамках проведення акції для клієнтів – власників карткового продукту Visa 

«Lucky Card» ПАТ «Універсал Банк» 
 

1. Організатором акції для клієнтів – власників карткового продукту Visa «Lucky Card» 
(далі за текстом «Акція») є ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Організатор»), що 
знаходиться за адресою: м. Київ, 04114, вул. Автозаводська 54/19.  

 
2. Організація Акції здійснюється з метою реклами карткового продукту Visa «Lucky 

Card», який випускається Організатором, направленої на підтримку обізнаності та 
зацікавленості клієнтів та/або потенційних клієнтів відносно продукту Visa «Lucky 
Card».  

 
3. Розіграш акційної винагороди (далі – Винагороди) в ході Акції серед Операцій, 

визначених у п.4. цих Детальних умов, відбувається протягом 15ти робочих днів 
жовтня 2015 р. у м. Києві за адресою: вул. Автозаводська, 54/19.  

 
4. У Розіграшу беруть участь усі Держателі Картки Lucky Card, які в період з 0:00 1 

вересня 2015 року по 24:00 30 вересня 2015 року (включно) здійснили з 
використанням Картки Lucky Card 5 (п’ять) безготівкових операцій з оплати 
товарів/робіт/послуг на суму, що дорівнює або більша ніж 200 грн 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 еквіваленті 
гривні). Вказані вище п’ять операцій вважаються початковими та надають Держателю 
картки Lucky Card один шанс на виграш у розіграшу 1 рівня такого календарного 
місяця. Кожна окрема наступна безготівкових операція (після проведення вказаних 
вище 5ти початкових операцій) на суму, що дорівнює або більша ніж 200 грн, 
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 еквіваленті гривні)  додає додатковий шанс 
виграшу Винагороди розіграшу.  

 
5. В ході Розіграшу буде розіграно одну Винагороду. Винагородою Розіграшу є 

можливість придбання iPhone 6 за ціною 1,20 грн. (вартість — 1 грн., окрім того ПДВ 
0,20 грн, всього до сплати 1,20 грн). 

 
6. Результати Розіграшу будуть опубліковані на офіційному сайті Організатора протягом 

10 робочих днів після проведення розіграшу.  
 

7. Дані детальні умови є невід’ємною частиною Оновлених загальних Правил 
проведення розіграшу в рамках проведення акції для клієнтів – власників карткового 
продукту Visa «Lucky Card» ПАТ «Універсал Банк». 
 


