
 

 

Офіційні правила акції 

«Будь на зв’язку» («Відкривай карту «Домовичок» від УКРГАЗБАНК та Mastercard та будь завжди 

на зв’язку») 

(надалі – «Правила» та «Акція» відповідно) 

 

1. Основні положення 
1.1. Організатором Акції є АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – «Організатор», «Банк»). Місцезнаходження: 

03087, Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1. 

1.2. Замовником Акції є компанія «МастерКард Юроп спрл» (далі – «Замовник»), зареєстрована в Бельгії 

за адресою: 198A, Шосе де Тервурен, 1410 Ватерлоо, яка діє через своє Представництво в Україні, 

код ЄДРПОУ 26600463, розташоване за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 

17/52, поверх 4А, офіс 404-А. 

1.3. Виконавцем Акції є ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ» (далі – «Виконавець»). 

Місцезнаходження: 04080 Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 13б. 

1.4. Для проведення Акції Організатор, Замовник та Виконавець мають право залучати третіх осіб. 

 

2. Період проведення Акції 
2.1. Загальний строк проведення Акції з 01 листопада 2019 року до 31 січня 2020 року включно (надалі – 

«Строк проведення Акції», «Період Акції» або «Тривалість Акції») та розподілена на декілька етапів 

( надалі – «Етапи Акції»): 

2.1.1. Етап № 1 – 01.11.2019 – 30.11.2019 (включно); 

2.1.2. Етап № 2 – 01.12.2019 – 31.12.2019 (включно); 

2.1.3. Етап № 3 – 01.01.2020 – 31.01.2019 (включно); 

2.2. Акція проводиться на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово 

окупованої території. 
 

3. Загальні умови проведення та участі в Акції 
3.1. Брати участь в Акції можуть держателі платіжних Карток, що обслуговуються Банком в рамках 

зарплатно-карткових проектів та яким Банк направив повідомлення у Viber або смс на мобільний 

номер телефону про його участь у Акції.  

3.2. Не можуть брати участь в Акції:  

- особи, які не відповідають вимогам п. 3.1 цих Правил; 

- неповнолітні особи; 

- недієздатні особи, частково дієздатні особи і особи, дієздатність яких обмежена; 

- фізичні особи-нерезиденти та особи, які не мають громадянства України; 

- родичі співробітників Банку/Замовника/Виконавця (чоловік, дружина, дитина, брат, сестра, батько, 

мати, дідусь, бабуся); 

 

4. Подарунковий фонд Акції  
4.1. Фонд подарунків Акції (надалі – «Подарунковий Фонд», «Подарунки Акції») складає:  

4.2. гарантоване поповнення рахунку мобільного номеру телефону номіналом 50,00 гривень (п’ятдесят 

гривень 00 коп.) – 6 000 одиниць (шість тисяч одиниць).  

4.3. Подарунковий Фонд Акції обмежений і складає кількість та вартість, зазначену в цих Правилах. 

Відповідальність Організатора/Замовника/Виконавця обмежується вартістю та кількістю 

Подарункового Фонду Акції, передбаченого Правилами. 

4.4. Замовник та Виконавець залишають за собою право збільшити загальний Подарунковий Фонд Акції 

або включити в Акцію додаткові подарунки, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість 

наявного Подарункового Фонду Акції. У випадку вичерпання Фонду подарунків Акції, за рішенням 

Замовника, Період проведення Акції може бути змінений. Якщо такі зміни будуть мати місце, Банк 

повідомляє про них учасників Акції в порядку, передбаченому в п.8. цих Правил.  

4.5. Організатор/Замовник/Виконавець не несуть ніякої відповідальності за подальше використання 

Подарунків Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції 

скористатись наданими Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки 

використання таких Подарунків Акції.  

4.6. Заміна Подарункового Фонду Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не 

допускається. Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають. 

 

 

5. Детальні умови участі в Акції  
5.1. Для набуття статусу Учасника Акції та можливості здобути право на отримання Подарунка Акції 

Учаснику Акції необхідно: 



 

 

- протягом 30 днів з дня отримання повідомлення від АБ «УКРГАЗБАНК» про його участь у Акції, але 

не пізніше 31.01.2020 р., укласти відповідний договір на відкриття кредитно-дебетової картки за 

тарифним план «Універсальна картка «Домовичок», що емітована Банком (надалі – «Картка») та 

активувати цю картку. 

*Під активацією картки розуміється –отримання пін-коду. 

5.2. Кожному Учаснику, який виконав умови п.5.1. Правил, присвоюється унікальний номер (надалі – 

«Унікальний номер Учасника»), який автоматично заноситься Банком до бази даних (далі – «База 

Акції»).   

5.3. Організатор/Замовник/Виконавець  мають право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в 

Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або 

встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил. 

5.4. Організатор/Замовник/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких 

осіб Учасниками Акції. 

 

6. Порядок визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції  

6.1. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати завершення кожного Етапу Акції, Банк визначає Переможців 

Акції на основі Бази Акції, зазначеної у п.5.2. цих Правил, серед Учасників Акції, які виконали 

першими виконали умови участі в Акції, зазначені у п. 5.1. Правил (надалі -Переможці Акції) та надає 

Виконавцю перелік номерів мобільних телефонів, на які необхідно забезпечити вручення Подарунків 

Акції, що зазначені в п.4.1. цих Правил. При визначенні переможців враховуються лише Учасники у 

яких на момент вибірки була активна Картка. Кожен учасник має право на отримання поповнення 

мобільного телефону лише 1 раз за весь час проведення акції.  

 

7. Умови та строки отримання Подарунків Акції 
7.1. Виконавець забезпечує вручення Подарунків Акції із залученням технічного підрядника шляхом 

поповнення знеособлених мобільних номерів телефонів, отриманих в переліку від Банку, протягом 5 

(п’яти) робочих днів з дати отримання від Банку такого переліку номерів.  

7.2. Учасники, які були визначені у встановленому цими Правилами порядку Переможцями, але з 

причини несправності роботи мобільного телефону або з інших причин, незалежних від 

Організатора/Замовника/Виконавця та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомленні про 

умови отримання Подарунка Акції, автоматично втрачають право на отримання Подарунка Акції.  

7.3. Організатор/Замовник/Виконавець  не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею 

даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які 

помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були 

несвоєчасно повідомлені про право на отримання  Подарунків Акції. 

7.4. З моменту отримання Подарунків Акції Переможці самостійно на свій розсуд використовують 

отримані Подарунки. Організатор/Замовник/Виконавець  не несуть відповідальності за подальше 

використання таким Учасником Акції Подарунків Акції. 

7.5. Організатор/Замовник/Виконавець не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, 

наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.  

7.6. Якщо будь-який Учасник Акції, який визначений Учасником Акції, який здобув право на  Подарунок 

Акції з будь-яких причин, що не залежать від Виконавця та/або Банка (в тому числі якщо номер 

телефону або інша інформація про Учасника Акції була змінена, або була вказана невірно та/або 

нерозбірливо та інше) не має можливості отримати  Подарунок, такий Учасник Акції не має права на 

отримання жодних компенсацій або інших виплат від Організатора/Замовника /Виконавця.  

7.7. Організатор/Замовник/Виконавець  не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких 

осіб Переможцями Акції і прав на одержання Подарунків Акції. Організатор/Замовник/ Виконавець  

не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

7.8. Організатор/Замовник/Виконавець та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі 

настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого 

характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші 

обставини, непідвладні контролю з боку Організатора/Замовника / Виконавця та залучених ними 

третіх осіб. 

7.9. Організатор/Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за будь-які витрати Учасників Акції, 

пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції. 

7.10. У випадку неможливості Переможця отримати Подарунок Акції, такий Подарунок Акції може бути 

отриманий представником такого Переможця  на підставах та відповідно до  чинного законодавства 

України.   

7.11. Учасник Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Подарунок Акції, а також 

оцінює наслідки таких дій. Організатор/Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за наслідки 

отримання Переможцем Акції додаткового блага (доходу), такого як Подарунок Акції. 

 



 

 

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 

8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил та 

умов Акції на Інтернет-сайті Банку https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/.  

8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Замовником/Виконавцем 

протягом всього строку проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту 

оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 8.1. Правил, якщо інше не буде спеціально визначене 

безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов. 

8.3. Організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), призупинити проведення 

Акції з наступним опублікуванням інформації щодо дострокового припинення (скасування), 

призупинення Акції, у спосіб передбачений в п.8.1. Правил. Організатор не несе відповідальності за 

не ознайомлення / несвоєчасне ознайомлення Учасниками Акції з інформацією щодо дострокового 

припинення(скасування), призупинення Акції та зміни даних Правил. 

 

9. Інші умови 

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції 

з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від 

належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така 

особа не має права на одержання від Виконавця/Замовника/Банку будь-якої компенсації. 

9.2. Добровільно надаючи свої персональні дані, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, копію паспорта 

громадянина України (всі заповнені сторінки), копію довідки про надання індивідуального 

податкового номера, Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунку Акції, 

підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку даних Виконавцем та 

уповноваженими ними особами, які вживатимуть необхідних заходів для захисту таких даних від 

несанкціонованого розповсюдження. Зазначена вище особиста інформація таких Учасників Акції, які 

здобули право на отримання Подарунків Акції, та копії зазначених вище документів 

використовуватимуться Виконавцем з метою ідентифікації таких Учасників Акції. Учасники Акції, 

які здобули право на отримання Подарунків Акції, мають право вільного доступу до наданої ними 

персональної інформації, зазначеної вище, з метою уточнення та/або зміни наданої ними інформації 

у разі настання такої необхідності (зміна прізвища тощо) відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних». Персональні дані Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунку 

Акції, зберігатимуться Виконавцем протягом 3 (трьох) років з дати закінчення Акції. Після 

закінчення цього строку всі персональні дані Учасників Акції, які здобули право на отримання 

Подарунку Акції, будуть видалені Виконавцем або повернені їм на їхній запит.  

9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких 

спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається 

Виконавцем та Замовником за погодженням Банку. 

https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/

