Офіційні Правила Акції
«Приємні Подарунки за Карткові Розрахунки!»
1. Організатор, Партнер та Виконавець Акції
1.1.

Організатором Акції «Приємні Подарунки за Карткові Розрахунки!» (надалі – Акція) є
Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (місцезнаходження: м. Київ,
вул. Лєскова 9), надалі – Організатор або Банк.

1.2.

Партнером Акції є «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (місцезнаходження: США, 900
бульвар Метро Центер, Фостер Сіті, CA 94404 – 2775), надалі – Партнер.

1.3.

Виконавцем Акції є «SIA ECOPAY» (місцезнаходження: Латвія, Бабітський край, Бабітська
волость, Дзилнусіємс, «Джурі», LV-2107), надалі - Виконавець.

2. Територія та строки (тривалість) проведення Акції
2.1.

Акція проводиться на всій території України за виключенням тимчасово окупованих
територій: Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

2.2.

Акція триватиме з 01 листопада 2017 року по 31 грудня 2018 року (включно), далі – Період
проведення Акції або Тривалість Акції.

3. Умови участі в Акції
3.1.

До участі в Акції допускаються та визнаються Учасниками Акції повнолітні громадяни
України, які:
3.1.1. мають відкритий в Банку активний поточний рахунок, операції за яким можуть
здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (далі – Картковий
рахунок) та на який організація – роботодавець перераховує кошти заробітної плати;
3.1.2. мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний
код), а також є резидентами України;
3.1.3. у визначений пунктом 2.2 цих Правил Період проведення Акції отримають від Банку
пропозицію (далі – Пропозиція) здійснити в торгівельній мережі операцію оплати
товару з використанням емітованої Банком до Карткового рахунку платіжної картки
Visa та скористаються такою Пропозицією (здійснять таку операцію). Зазначена
Пропозиція направляється Банком у смс-повідомленні на номер мобільного
телефону1, який зазначався клієнтом при підключенні до послуги «Мобільний
Банкінг»2 при відкритті Карткового рахунку або в процесі його обслуговування
Банком.

4. Фонд Заохочень Акції
4.1.

Заохоченням Акції (далі – Заохочення Акції) є одноразове поповнення рахунку номеру
мобільного телефону в сумі 50 гривень, квиток в кінотеатр або інший вид Заохочення, який
Банк зазначить в Пропозиції.

4.2.

Виплата (видача) Заохочення здійснюється впродовж 10 робочих днів після завершення
строку, зазначеного в Пропозиції Банку, за умови здійснення Учасником Акції, що
відповідає вимогам пункту 3.1. Правил, операції оплати товару з використанням емітованої
Банком до Карткового рахунку платіжної картки Visa згідно підпункту 3.1.3. пункту 3.1.
Правил.

Номери мобільного телефону, які обслуговуються операторами ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар»,
ТОВ «Лайфселл» (крім корпоративних контрактних телефонів).
1

Послуга «Мобільний банкінг» - отримання SMS-повідомлень на номер телефону держателя емітованої
Банком платіжної картки про зарахування коштів на Картковий рахунок та про здійснені з використанням
платіжної картки операції по Картковому рахунку.
2

4.3.

Виплата (видача) Заохочень забезпечується Виконавцем Акції. Дотримання вимог
законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання
Заохочень Акції забезпечується Виконавцем Акції відповідно до вимог законодавства
України.

4.4.

Організатор/Партнер/Виконавець Акції не несуть відповідальності щодо подальшого
використання Заохочень Акції Переможцями Акції після їх одержання, а також за можливі
наслідки використання таких Заохочень Акції.

4.5.

Організатор та Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб для повного та/або
часткового виконання зобов’язань за даними Правилами.

5. Порядок визначення Переможців Акції
5.1.

Визначення Переможців Акції, які здобувають право на отримання Заохочень відбувається
автоматично впродовж 10 днів після завершення строку, зазначеного в Пропозиції Банку.

5.2.

Банк самостійно організовує проведення визначення Переможців Акції, які відповідають
діючим умовам Акції.

5.3.

Результати визначення Переможців Акції, які отримають Заохочення Акції, є остаточними й
оскарженню не підлягають.

5.4.

Після визначення переліку Переможців, кожному Переможцю надсилається
інформаційне (привітальне) смс-повідомлення на номер мобільного телефону, який
зазначався клієнтом при підключенні до послуги «Мобільний Банкінг» при відкритті
Карткового рахунку або в процесі його обслуговування Банком.

6. Умови та строки отримання Заохочень Акції
6.1.

Отримання Переможцями Акції Заохочень відбувається протягом 10 днів після визначення
Переможців Акції згідно п.5.1. Правил, шляхом поповнення рахунку мобільного телефону
або шляхом надсилання коду, який можна обміняти на квиток в кінотеатрі, або іншого коду
для отримання іншого Заохочення, яке було зазначено в Пропозиції Банку.

6.2.

Організатор/Виконавець Акції має право:
6.2.1.

відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі
умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;

6.2.2.

відмовити у видачі Заохочень Акції Переможцю Акції, який не виконав умови,
необхідні для отримання таких Заохочень Акції, згідно цих Правил.

6.3.

Організатор/Виконавець Акції не несе жодної
інформації, наданої Учасниками Акції.

відповідальності за

достовірність

6.4.

Якщо будь-який Учасник Акції, який визначений Переможцем Акції та має право на
отримання Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, Партнера
та/або Виконавця Акції (в тому числі якщо інформація про Учасника Акції була змінена,
або була вказана Учасником Акції при відкритті Карткового рахунку в Банку або в процесі
його обслуговування Банком невірно та/або нерозбірливо та інше) не має можливості
отримати Заохочення Акції, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних
додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора, Партнера та
Виконавця Акції.

6.5.

Організатор/Виконавець Акції звільняються від відповідальності у разі настання форсмажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого
характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції,
інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини.

6.6.

Організатор/Партнер/Виконавець Акції не компенсують будь-які витрати Переможців
Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочень Акції.

7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
7.1.

Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення
офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сторінці Банку www.aval.ua.

7.2.

Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/ Партнером/
Виконавцем Акції протягом всього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення
цих Правил можливі у випадку їх затвердження Банком, Партнером та Виконавцем Акції.
Такі зміни та/або доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення на Інтернетсайті Банка www.aval.ua, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо
змінами/доповненнями до цих Правил.

8. Інші умови
8.1.

Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного
виконання цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при цьому
така особа не має права на одержання від Організатора/ Партнера/ Виконавця Акції
будь-якої компенсації.

8.2.

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймається Організатором. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не
підлягає оскарженню.

