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                                                                                 ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«ВИТРАЧАЙ З КРЕДИТКОЮ ТА ВИГРАВАЙ» В АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 
 
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ 
1.1. Організатором акції «ВИТРАЧАЙ З КРЕДИТКОЮ ТА ВИГРАВАЙ» (далі – Акція) є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код ЄДРПОУ: 14352406, місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 
32 (далі –Організатор). 
 
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 
2.1. Участь в Акції беруть фізичні особи –клієнти Банку,які: 

  уклали кредитний договір на умовах банківських продуктів «КРЕДИТНА КАРТКА БЕЗ ПІЛЬГОВОГО 
ПЕРІОДУ»,«КРЕДИТНА КАРТА З ПІЛЬГОВИМ ПЕРІОДОМ»  та отримали кредитну картку класу  VISA 
Classic/VISA Gold (далі – Кредитна картка) до 01 лютого 2020 року, за умови виконання ними Умов участі 
в Акції, що передбачені розділом 4 цих Офіційних правил Акції (далі – Правила); 

 мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або наявність відмітки в паспорті 
громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;  

 мають активну картку (картка не має бути заблокована, по картці не розпочата процедура закриття та 
відсутня несанкціонована заборгованість за договором); 

2.2. Учасниками Акції не можуть бути працівники Організатора Акції та/або пов’язані з Банком особи. 
2.3. Участь в Акції є безкоштовною. Банк не отримує винагороди від Учасників за їхню участь в Акції. 
 
3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
3.1. Строки проведення: Акція проводиться у період з 01 лютого 2020 року до 29 лютого 2020 року (включно) (далі 
– Період проведення Акції). 
3.2. Місце проведення Акції: територія України, крім Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованих 
територій, що не контролюються українською владою. 
3.3.Розіграш Фонду Заохочень та перерахування Заохочень Акції відбуваються згідно Розділу 6 цих Правил. 
 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ  
4.1.Акція розповсюджується на фізичних осіб – клієнтів Банку, які протягом Періоду проведення Акції, 

визначеного в п. 3.1. Правил здійснювали наступні операції: 

 успішні оплати на будь-яку суму за допомогою кредитної картки Організатора  через POS-термінали у 
будь-яких торговельних, сервісних закладах або у мережі Інтернет, що зареєстровані  на території 
України (крім Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованих територій, що не контролюються 
українською владою ), в т.ч. за допомогою приладів самообслуговування, з датою транзакції з 00:00 за 
київським часом дати початку Періоду проведення Акції до 23:59 за київським часом дати завершення 
Періоду проведення Акції. 

 
4.2. Не відносяться до оплат та не враховуються під час розрахунку суми повернення коштів такі операції, 
здійснені з використанням Кредитних карток:   

 Операції з переказу коштів з рахунку/ на рахунок кредитної картки Клієнта-Учасника Акції, здійснені в 

Банку та/або інших фінансових установах України; 

 Операції зі зняття готівки, в т.ч видача готівкових коштів через касу Банку; 

 Операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, купівля лотерейних квитків, у тому 

числі через мережу Інтернет; 

 Операції через POS-термінали, що зареєстровані поза місцем проведення Акції; 

 Операції, за  якими було проведено повернення товару (робіт, послуг), за який сплачено з 

використанням Картки;  

 Операції, здійснені до 00:00 за київським часом дати початку Періоду проведення Акції або після 23:59 

за київським часом дати завершення Періоду проведення Акції; 

 Будь-які інші операції, які:  

- кваліфікуються Банком/платіжними системами, як шахрайські (тобто спрямовані виключно на 
зловживання правами, наданими Клієнту);  
- мають ознаки неналежного виконання Клієнтом своїх зобов'язань за договором про відкриття карткового 
рахунку, укладеного з Банком; 

       -  за якими не відбулося списання коштів за рахунком до дати розіграшу Фонду Заохочень Акції; 
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4.3. Право на участь в Акції, а також на отримання Заохочення Акції не може бути уступлено/передано 
Учасником Акції третім особам.  
4.4. Учасник Акції може збільшувати ймовірність отримання Заохочення Акції шляхом збільшення кількості 
Операцій, а саме: кожна проведена оплата, що відповідає умовам участі в акції, які визначені Розділом 4 цих 
Правил, забезпечує 1 (одне) місце в переліку Учасників Акції, серед яких буде проводитись розіграш 
Заохочення;  
4.5. Клієнт, який відповідає умовам, зазначеним в Розділі 2 цих Правил, має право здійснити  невизначену 
кількість оплат  протягом Періоду проведення Акції.  
4.6. Організатор залишає за собою право формування остаточного списку Учасників Акції, згідно з умовами, 
визначеними у Розділі 2, Розділі 4 та Розділі 6 Правил.  
 
5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

5.1. Заохоченнями Акції (далі – Заохочення Акції) для Учасників Акції, яких визначено Переможцями Акції, є 
грошова винагорода нарахована в у розмірі: 

 12,42% від загальної суми оплат за період з 01 лютого до 29 лютого 2020р., які відповідають правилам 
проведення цієї Акції, але не більше 62 111,80  (шістдесят дві тисячі сто одинадцять гривень 80 коп.) - для 
кожної з 20 осіб – Переможців Акції; 

 31,06% від загальної суми оплат за період з 01 лютого до 29 лютого 2020р., які відповідають правилам 
проведення цієї Акції,  але не більше 62 111,80  (шістдесят дві тисячі сто одинадцять гривень 80 коп.) - 
для кожної з 10 осіб – Переможців Акції; 

 62,11% від загальної суми оплат за період з 01 лютого до 29 лютого 2020р., які відповідають правилам 
проведення цієї Акції,  але не більше 62 111,80  (шістдесят дві тисячі сто одинадцять гривень 80 коп.) - 
для кожної з 5 осіб – Переможців Акції, 

яка виплачується після утримання податків та обов’язкових платежів та складає відповідно: 

 10% від загальної суми оплат за період з 01 лютого до 29 лютого 2020р., які відповідають правилам 
проведення цієї Акції, але не більше  50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень після утримання податків та 
обов’язкових платежів - для кожної з 20 осіб – Переможців Акції; 

 25% від загальної суми оплат за період з 01 лютого до 29 лютого 2020р., які відповідають правилам 
проведення цієї Акції,  але не більше   50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень після утримання податків та 
обов’язкових платежів  - для кожної з 10 осіб – Переможців Акції; 

 50% від загальної суми оплат за період з 01 лютого до 29 лютого 2020р., які відповідають правилам 
проведення цієї Акції,  але не більше 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень після утримання податків та 
обов’язкових платежів  - для кожної з 5 осіб – Переможців Акції. 

 
5.2. Організатор Акції виконує функцію податкового агента відповідно до вимог чинного законодавства України 
та здійснює утримання і перерахування до бюджету сум податків та зборів з доходу Учасника Акції та надає 
відповідну інформацію про такі доходи і сплачені податки/збори до відповідних податкових органів. 
5.3. Загальна кількість Переможців Акції становить не більше 35 осіб. Загальний фонд Заохочень Акції обмежений 
розміром винагороди відповідно до пункту 5.1. цих Правил та становить 2 173 913,35 ( два мільйони  сто сімдесят 
три тисячі дев’ятсот тринадцять гривень 35 коп.),  що після утримання податків та обов’язкових платежів 
становить  1 750 000,00 (один мільйон сімсот п’ятдесят тисяч гривень 00 коп). 
5.4. Відповідальність Організатора Акції обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції, передбачених цими 
Правилами. 
5.5. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Акції Переможцями 
Акції після їх одержання, за неможливість Переможцями Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з 
будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.  
5.6. Організатор забезпечує виплату Заохочень Акції Переможцям Акції  шляхом перерахування коштів на 
поточний рахунок згідно з п.6.7. цих Правил.  
  
6. УМОВИ, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 
6.1. Розіграш Фонду Заохочень Акції відбудеться в період з 16 до 20 березня 2020р. 
6.2. З метою визначення Переможців Акції та грошової суми Заохочення для кожного Переможця Акції 
Організатор аналізує операції, здійснені Учасниками Акції за допомогою Кредитної картки за передбачений цією 
Акцією період. 
 На участь у розіграші  та виплату заохочень Фонду Заохочень Акції  мають право Учасники Акції, які: 

- відповідають вимогам цих Правил, передбаченим у розділах 2 та 4 цих Правил;  

- не закрили кредитний ліміт та мають діючий договір згідно з п.2.1. на момент розіграшу Фонду Акції; 
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- не мали простроченої заборгованості  по будь-якому кредиту в Банку понад 60 днів в сумі понад 150,00 
гривень та не мали простроченої заборгованості за кредитним договором за період дії акції до моменту 
розіграшу  Фонду заохочень в сумі понад 150,00 гривень. 

6.3. Організатор самостійно організовує проведення процедури визначення Переможців Акції. Переможці 
розіграшу Фонду Заохочень Акції  визначаються членами комісії Банку за допомогою формування випадкового 
списку на сайті random.org, в якому перші 35 осіб – Учасники Акції, які виграли Заохочення Акції. 

 Перші 5 осіб за списком  - Переможці Акції, отримують 50% від загальної суми розрахунків за період з 
01 лютого до 29 лютого 2020р., які відповідають правилам проведення цієї Акції,  але не більше 50 000 

(п’ятдесят тисяч) гривень після утримання податків та обов’язкових платежів; 

 Наступні 10 осіб за списком  - Переможці Акції отримують 25% від загальної суми розрахунків за період 
з 01 лютого до 29 лютого 2020р., які відповідають правилам проведення цієї Акції,  але не  50 000 

(п’ятдесят тисяч) гривень після утримання податків та обов’язкових платежів; 

 Наступні 20 осіб за списком  - Переможці Акції отримують 10% від загальної суми розрахунків за період 
з 01 лютого до 29 лютого 2020р., які відповідають правилам проведення цієї Акції,  але не більше  50 

000 (п’ятдесят тисяч) гривень після утримання податків та обов’язкових платежів. 
6.4. Прізвище, ім`я, по батькові переможців Акції буде опубліковано на сайті https://creditdnepr.com.ua після 
проведення процедури визначення Переможців Акції, відповідно до пунктів 6.2.-6.3. цих Правил  до 20.03.2020р 
включно. 
6.5. Після проведення процедури визначення Переможців Акції, відповідно до пунктів 6.2.-6.3. цих Правил, 
Організатор протягом 5 (п’яти) робочих днів здійснює інформування Переможців Акції про перемогу в Акції 
шляхом надсилання інформаційного повідомлення та/або здійснення телефонного дзвінка на контактні номери 
телефонів, які були вказані Переможцями Акції при укладенні із Банком договору, зазначеного  у п. 2.1. даних 
Правил, або ними повідомлені Банку пізніше (але в будь-якому випадку до дати визначення Переможців Акції). 
Переможець Акції має право протягом 5 (п’яти) робочих днів  після публікації на сайті відмовитись від отримання  
Заохочення Акції шляхом написання заяви довільної форми у найближчому відділенні Організатора. 
6.6. Учасник Акції не має права отримати Заохочення Акції, якщо на момент перерахування Заохочення Акції  у 
Учасника Акції є прострочена заборгованість за діючим кредитним договором. 
6.7.  Заохочення Акції відповідно до п. 5.1 Правил виплачується Переможцю після утримання податків та 
обов’язкових платежів та перерахування їх до бюджету в розмірі та порядку, визначеному чинним 
законодавством України, на поточний рахунок Учасника Акції,  відкритий у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» і на який 
був встановлений кредитний ліміт. 
6.8.Перерахування Заохочення Переможцям Акції має відбутись не пізніше, ніж через 30 (тридцять) 
календарних днів від дати визначення такого Учасника Акції Переможцем Акції, за умови дотримання таким 
Переможцем Акції всіх умов, передбачених даними Правилами. 

6.9. Результати визначення Переможців Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.  

6.10. Організатор Акції гарантує об’єктивність визначення Переможців Акції.  

6.11. Відповідальність за належне визначення Переможців Акції несе Організатор.  

6.13. Кожен Учасник Акції має право на отримання лише одного Заохочення Акції . 
6.14. Ці правила жодним чином не порушують прав та свобод Учасників Акції.  
 
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ  
7.1. Права Учасника Акції: 
7.1.1. Ознайомитись з Правилами. 
7.1.2. Взяти участь в Акції у порядку, визначеному цими Правилами. 
7.1.3. Відмовитись від отримання Заохочення Акції згідно Процедури, що наведена у п.6.5. цих Правил. 
7.2. Обов’язки Учасника Акції: 
7.2.1. Дотримуватись умов Акції відповідно до цих Правил. 
 
 
8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ  
8.1. Права Організатора Акції: 
8.1.1. Відмовити в отриманні Заохочення Акції у випадку недотримання Учасником Правил Акції. 
8.1.2. Здійснити дострокове припинення/зупинення/скасування Акції у порядку, визначеному п. 10.2. та п.11.2. 
цих Правил. 
8.2. Обов’язки Організатора Акції: 
8.2.1. Надавати Заохочення Акції на умовах та у порядку, передбаченому цими Правилами. 
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9. ОБМЕЖЕННЯ  
9.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, 
пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, та інших непідвладних 
контролю з боку Організатора Акції обставин. 
9.2. Організатор Акції не несе відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання 
Учасником Акції неповних, застарілих, недостовірних даних (інформації), у тому числі контактної інформації для 
зв'язку з ним.  
9.3. Якщо Учасник Акції, який має право на отримання Заохочення Акції, з будь-яких причин, що не залежать від 
Організатора Акції, не має можливості отримати Заохочення Акції, такий Учасник Акції не має права отримання 
жодних додаткових Заохочень Акції, компенсацій або інших виплат від Організатора Акції. Організатор Акції не 
несе відповідальності за неможливість отримання Заохочення Акції Учасником Акції з будь-яких причин, що не 
залежать від Організатора Акції. 
УВАГА! Організатор не гарантує та не відповідає за можливість отримання Заохочення Акції на території України, 
що не підконтрольна українській владі або є окупованою територією України, і будь-які претензії від Учасників 
Акції з цієї причини не приймаються та жодні відшкодування не виплачуються. 
 
10. ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО УМОВИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ  
10.1. Інформація щодо проведення Акції, умови Акції, у тому числі зміни умов проведення Акції, доводяться до 
відома клієнтів: 

- шляхом розміщення Правил Акції на офіційному сайті організатора Акції за посиланням 
https://creditdnepr.com.ua; 

- шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до контакт-центру Організатора; 

- шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до працівника відділення Організатора;  

- шляхом надсилання sms-повідомлень та інших повідомлень;  

- шляхом розміщення умов Акції  у соціальній мережі Facebook .  

10.2. Ці Правила, а також передбачена п. 10.1. даних Правил інформація можуть бути змінені та/або доповнені 
Організатором протягом всього строку проведення Акції шляхом їх затвердження Організатором та 

інформування будь-яким із способів, зазначених у п. 10.1. цих Правил.  
 
11. ІНШІ УМОВИ  
11.1. Організатор Акції залишає за собою право достроково припинити (скасувати), призупиняти проведення 
Акції та змінювати дані умови Акції.  
11.2. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих умов та/або питань, не 
врегульованих цими умовами, 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. 
11.3. Правилами не передбачено можливість надання Заохочення Акції після закінчення строків, передбачених 
цими Правилами.  
 
12. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
12.1. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами Акції і свою 
повну та безумовну згоду з ними, зобов’язується дотримуватися та виконувати їх і добровільно погоджується 
надати Організатору Акції згоду на будь-яке правомірне використання Організатором Акції наданої Учасником 
Акції для участі в Акції інформації, зокрема, але не обмежуючись, на безоплатне використання його персональних 
даних, у тому числі імені, прізвища, відеоматеріалів, фотографій, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з 
рекламною/маркетинговою метою, у тому числі право публікації у засобах масової інформації, інтернеті, будь-
яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в інтерв'ю із засобами масової інформації та/або із будь-якою іншою 
метою, а також для надсилання інформації, повідомлень (у тому числі рекламного характеру) тощо, без жодних 
обмежень за територією, часом та способом використання. При цьому таке використання даних Учасника Акції 
здійснюється Організатором Акції на безоплатній основі. 
12.2. Організатор Акції не несе відповідальності за захист персональних даних, розміщених самостійно 
Учасником Акції, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, спотворення, блокування, 
копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій.  
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