ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ
«РАЗ. ДВА. ВИГРАВАЙ!»
ТЕРМІНИ:
Акція «РАЗ. ДВА. ВИГРАВАЙ!» (надалі – Акція) – акція, що проводиться для Клієнтів Банку, у рамках якої
Переможець Акції може отримати Заохочення Акції.
Держатель Платіжної картки – фізична особа, на ім’я якої Банком відкрито картковий рахунок та емітовано
Платіжну картку, і яка на законних підставах використовує Платіжну картку для здійснення оплати вартості товарів
і послуг.
Заохочення Акції – подарункова карта Comfy, номіналом 5 000,00 (п’ять тисяч, 00) гривень кожна, в т.ч. ПДВ,
п’ять подарункових карт Comfy на кожен з п’яти етапів Акції, за весь Період проведення Акції загальною кількістю
25 (двадцять п’ять) штук.
Картковий рахунок – поточний рахунок, відкритий у Банку на ім’я Держателя Платіжної картки, у національній
та/або іноземній валюті, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних
засобів з додержанням вимог чинного законодавства України та умов Договору.
Платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку
пластикової картки міжнародної платіжної системи Visa, що використовується для ініціювання переказу коштів з
рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, а також здійснення інших операцій, передбачених
умовами Договору. Платіжна картка може бути як персоніфікована (із зазначенням імені та прізвища Держателя
Платіжної картки на її лицьовій стороні), так і неперсоніфікована (без зазначення імені та прізвища Держателя
Платіжної картки на її лицьовій стороні)
Операція – покупка товарів та/або послуг у будь-якій точці продажу товарів та/або послуг, у тому числі у мережі
Інтернет, Учасником Акції з використанням Платіжної картки на суму від 100,00 (сто) гривень або еквіваленті у
валюті.
Переможець Акції – Учасник Акції, який у порядку, передбаченому цими Правилами, набув право на отримання
Заохочення Акції.
Учасник Акції – Держатель Платіжної картки, який відповідає вимогам цих Правил і зареєстрував Платіжну картку
на сторінці Акції на офіційному сайті Організатора за адресою http://creditdnepr.com.ua, та який здійснив
Операцію протягом Періоду проведення Акції.
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ
1.1. Організатором Акції є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» код ЄДРПОУ: 14352406,
місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3 (надалі – Банк).
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. В Акції приймають участь фізичні особи – резиденти України, яким станом на початок Акції виповнилося 18
років та які відповідають вимогам п.п. 2.2. – 2.3. за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені
розділом 4 цих Правил.
2.2. Учасниками Акції є власники Карткових рахунків з використанням Платіжної картки у будь-якій валюті, що
відкриті у Банку.
2.3. Учасниками Акції не можуть бути:
- фізичні особи-нерезиденти України;
- Держателі додаткових Платіжних карток міжнародної платіжної системи Visa, які не є власником Карткового
рахунку, до якого Банком випущено таку картку;
- Держателі Платіжних карт інших платіжних систем;
- працівники Організатора Акції, які входять в склад комісії для визначення переможців Акції та їх близькі родичи
(чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).
2.4. Участь в Акції є безкоштовною. Банк не отримує винагороду від Учасників Акції за їх участь в Акції.
3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Держателі Платіжних карток Visa мають право здійснювати Операції з використанням Платіжних карток Visa
як на території України, що підконтрольна українській владі та не є окупованою, так і за межами України. Кількість
Операцій протягом строку проведення Акції не обмежена.
3.2. Акція проводиться з 1 серпня 2018 року по 31 грудня 2018 року включно (далі – Період проведення Акції) і
складається з 5 (п’яти) етапів :
Перший етап: з 01.08. по 31.08.2018 року.
Другий етап: з 01.09. по 30.09.2018 року.
Третій етап: з 01.10. по 31.10.2018 року.
Четвертий етап: з 01.11. по 30.11.2018 року.
П’ятий етап: з 01.12. по 31.12.2018 року.

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. Для участі в Акції Учаснику Акції необхідно:
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4.1.1. Здійснити реєстрацію Платіжної картки Visa, заповнивши коротку форму на сайті Банку за посиланням
http://creditdnepr.com.ua і зазначити:
- ПІБ;
- електронну адресу;
- номер мобільного телефону, підключений до GSM-банкінгу та/або повідомлений Банку для зв’язку, у тому числі
для відправлення Клієнту SMS-повідомлень, ініційованих Банком;
- перші шість та останні чотири цифри номера Платіжної картки.
Кількість Платіжних карток, що можуть бути зареєстровані одним Учасником для участі в Акції, не обмежується.
4.1.2. Протягом Періоду проведення Акції здійснити вдалу операцію з оплати товарів та/або послуг на суму від
100,00 (ста) гривень або еквіваленті у валюті у будь-якій точці продажу товарів та/або послуг, у тому числі у
мережі Інтернет, з використанням Платіжної картки, що зареєстрована відповідно до п. 4.1.1. Правил.
4.2. Не відповідають умовам Акції і не належать до Операцій:
4.2.1. Операції, здійснені до 00:00 годин 1 серпня 2018 року або після 23:59 годин 31 грудня2018 року за київським
часом.
4.2.2. Операції з отримання готівкових коштів через банкомати/ пристрої самообслуговування/ каси Банку та/або
в інших фінансових установах.
4.2.3. Операції з переказу коштів з Карткових рахунків на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб з
метою, іншою ніж придбання товарів та/або послуг.
4.2.4. Операції, здійснені Держателями Платіжних карток, після ініціювання закриття Карткового рахунку у Період
проведення Акції.
4.2.5. Операції з оплати дорожніх чеків, лотерейних квитків, ставок і парі у казино та інших гральних закладах, у
тому числі через Інтернет.
4.3. Інформація щодо Держателя Платіжної картки, який виконав умови участі в Акції, визначені п. 4.1. цих
Правил, та відповідає вимогам пунктів 2.1. – 2.3 цих Правил, а також інформація щодо проведених Операцій
заносяться у зашифрованому вигляді до бази Акції (далі – база Операцій).
5. ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ
5.1. Право на отримання Заохочення Акції мають Учасники Акції, які відповідають вимогам цих Правил та які
виконали умови, передбачені п. 4.1 цих Правил.
5.2. Фонд Заохочення Акції обмежений і передбачає розіграш 5 (п’ять) Заохочень на кожен з 5 етапів Періоду
проведення Акції, що визначені п. 3.2 цих Правил.
У якості заохочення виступає подарункова карта Comfy номіналом 5 000 (п’ять тисяч, 00) гривень, в т.ч. ПДВ.
5.3. Організатор залишає за собою право збільшити загальний фонд Заохочень Акції або включити до Акції
додаткові Заохочення Акції, що не передбачені цими Правилами, або змінити наявні Заохочення Акції. Якщо такі
зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них у порядку, визначеному цими Правилами.
5.4. Після передачі Заохочень Акції Організатор не несе відповідальності за їх подальше використання, за
неможливість скористатися наданим Заохоченням Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки
використання такого Заохочення Акції. Банк не несе гарантійних зобов’язань за Заохоченням Акції.
5.6. Відповідальність Організатора Акції обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції, передбачених цими
Правилами. Грошовий еквівалент вартості Заохочення Акції не видається.
5.7. Банк не несе відповідальності за неотримання Учасником Акції Заохочення Акції з причин, незалежних від
Банку.
5.8. Характеристики Заохочень Акції визначаються на розсуд Організатора Акції. Зовнішній вигляд Заохочень Акції
може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах.
6. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ
6.1. Визначення Переможців Акції відбувається з використанням бази Операцій, що формується відповідно до п.
4.3. цих Правил.
6.2. Визначення Переможців Акції, які отримають Заохочення Акції, відбувається Організатором у терміни,
визначені п. 6.4. цих Правил методом випадкового відбору за допомогою сервісу www.random.org. Для кожного
етапу обирається 5 (п’ять) основних та 5 (п’ять) резервних переможців серед Учасників Акції, які здійснили
Операції зареєстрованими Платіжними картками Visa протягом відповідного етапу.
Резервний переможець набуває статусу Переможця Акції та може отримати Заохочення Акції у випадку відмови
від Заохочення основного Переможця Акції.
6.3. Визначення Переможців Акції відбувається у присутності спеціальної комісії, яка формується з представників
Організатора у складі не менше 3 (трьох) осіб. Результати визначення Переможців Акції заносяться до
відповідного протоколу (далі – Протокол визначення Переможців Акції) із зазначенням виду Заохочення.
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6.4. Визначення Переможців основного етапу Акції відбудеться у наступні дати:
За Операціями, що здійснені протягом першого етапу – 1 вересня 2018 року.
За Операціями, що здійснені протягом другого етапу – 1 жовтня 2018 року.
За Операціями, що здійснені протягом третього етапу – 1 листопада 2018 року.
За Операціями, що здійснені протягом четвертого етапу – 1 грудня 2018 року.
За Операціями, що здійснені протягом п’ятого етапу – 1 січня 2019 року.
6.4.2.Якщо дата визначення Переможців Акції припадає на вихідний або святковий день, таке визначення
відбувається наступного робочого дня.
6.5. Інформація щодо Переможців, які отримують Заохочення Акції, а також резервних Переможців буде
розміщено Організатором на Сайті впродовж 5 (п’яти) робочих днів після проведення відповідного розіграшу
Заохочення Акції.
7. УМОВИ, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
7.1. Інформування Переможця Акції проводиться Організатором Акції протягом 10 (десяти) робочих днів з дати
проведення розіграшу шляхом здійснення відправлення електронного повідомлення на електрону адресу
Переможця Акції та шляхом здійснення телефонного дзвінка на контактний номер телефону Переможця Акції,
що були зареєстровані ним згідно з п. 4.1.1. Правил.
7.2. На момент отримання Заохочення, Переможець Акції має підтвердити свої персональні дані та надати
Організатору паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, і реєстраційний номер
облікової картки платника податків (довідки про присвоєння податкового номера), а також інших документи, що
може запитати Організатор Акції.
7.3. Якщо Переможець Акції не відповідає на телефонні дзвінки Організатора Акції, здійснені протягом 10
(десяти) робочих днів від дати проведення розіграшу, або відмовляється від отримання Заохочення, право на
отримання Заохочення Акції переходить до наступного за списком резервного переможця, вказаного у Протоколі
розіграшу. У випадку, якщо Переможець Акції з будь-яких причин не може отримати Заохочення Акції особисто,
такий Учасник Акції не має права передавати (у тому числі у спадщину)/поступатися або іншим чином
відчужувати своє право на отримання Заохочення Акції будь-якій інший особі.
7.4. Місцем вручення Заохочення може бути будь-яке відділення Організатора Акції. Вручення Переможцям
Заохочення Акції, визначеним за результатами розіграшу та внесених у відповідні Протоколи розіграшів,
здійснюється представниками Організатора протягом 30 (тридцяти) банківських днів після проведення
відповідного розіграшу. Заохочення вручається Переможцю Акції у робочі години відповідного працюючого
відділення Організатора на підставі Акту приймання-передачі.
7.5. Якщо Переможець Акції відмовляється від Заохочення Акції, Організатор не компенсує вартість Заохочення
іншими засобами (товаром/послугами/грошовими коштами та інше).
7.6. Кількість Заохочень обмежена і становить зазначену у даних Правилах кількість. Заохочення Акції обміну та
поверненню не підлягає.
7.7. Організатор виконує функцію податкового агента відповідно до вимог діючого законодавства України та
здійснює нарахування, перерахування до бюджету сум податків та зборів та відображення інформації щодо сум
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку (Переможців Акції), і сум утриманого з них
податку до відповідних податкових органів.
8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ
8.1. Права Учасника Акції:
8.1.1. Ознайомитись з Правилами.
8.1.2. Прийняти участь в Акції у порядку, визначеному даними умовами.
8.2. Обов‘язки Учасника Акції:
8.2.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до даних Правил.

9. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ
9.1. Права Організатора Акції:
9.1.1. Відмовити в участі у розіграші Заохочення Акції у випадку недотримання Учасником умов Акції.
9.1.2. Здійснити дострокове припинення/зупинення/скасування Акції у порядку, визначеному п. 12.2. цих Правил.
9.2. Обов’язки Організатора Акції:
9.2.1. Проводити розіграш на умовах та у порядку, передбачених цими Правилами.
10. ОБМЕЖЕННЯ
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10.1. 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.
10.2. Організатор не несе відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання
Учасником Акції неповних, застарілих, недостовірних даних (інформації), у т. ч. контактної інформації для зв'язку
з ними.
10.3. Якщо Переможець Акції/ резервний Переможець, який має право на отримання Заохочення Акції, з будьяких причин, що не залежать від Організатора Акції (у тому числі, але не виключно, не з’явився/ несвоєчасно
з’явився для отримання Заохочення Акції, порушив інші умови Правил тощо) не має можливості отримати
Заохочення Акції, такий Переможець Акції/резервний переможець не має права отримання жодних додаткових
Заохочень Акції, компенсацій або інших виплат від Організатора Акції. Організатор не несе відповідальності за
неможливість отримати Заохочення Акції Переможцем Акції/резервним переможцем з будь-яких причин, що не
залежать від Організатора.
11. ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО УМОВИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ
11.1. Інформація щодо проведення Акції, умови Акції, у тому числі зміни умов проведення Акції, доводяться
клієнтам шляхом розміщення Правил Акції на офіційному сайті організатора Акції за посиланням
http://creditdnepr.com.ua.
12. ІНШІ УМОВИ
12.1. Рішення Організатора Акції з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не
підлягають.
12.2. Організатор Акції залишає за собою право достроково припинити (скасувати), призупиняти проведення
Акції та змінювати ці умови.
12.3. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
12.4. 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.
13. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
13.1. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з офіційними
правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними, зобов’язується дотримуватись та виконувати їх і
добровільно погоджуються надати Організатору згоду на будь-яке правомірне використання Організатором
наданої Переможцем Акції для участі в Акції інформації, зокрема, але не виключно, на безоплатне використання
його персональних даних, у т. ч. ім’я, прізвища, відеоматеріалів, фотографій, інтерв’ю або інших матеріалів про
них з рекламною/маркетинговою метою, у т. ч. право публікації у засобах масової інформації, Інтернеті, будьяких друкованих, аудіо - та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ та/або із будь-якою іншою метою, а також для
надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією,
часом та способом використання. При цьому таке використання даних Переможця Акції здійснюється
Організатором на безкоштовній основі.
13.2. Організатор не несе відповідальності за захист персональних даних, розміщених самостійно
Учасником/Переможцем Акції, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення,
блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій.
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