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Офіційні правила Акції 

 «Приведи друга» 

Терміни й загальні положення Правил: 

 

Цими Офіційними правилами (далі — Правила) акції «Приведи друга» (далі — Акція) 

визначаються порядок та умови її проведення. Акція не є азартною грою і її не можна 

використовувати в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне й 

беззастережне прийняття учасником усіх умов цих Правил. 

 

Банк – АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, місцезнаходження: Україна, 

01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9. Ліцензія НБУ № 10 від 18.06.2018 р.  

 

Партнер - «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн», адреса місцезнаходження: США, 900 

бульвар Метро Центер, Фостер Сіті, CA 94404 – 2775).  

 

Учасник акції – повнолітня фізична особа-резидент, яка має повну цивільну дієздатність, має 

відкритий Картковий рахунок в Банку, є учасником Програми заохочень «Ще» або підключить 

Програму заохочень «Ще» в Період Акції та за допомогою застосунку «Viber» отримала від 

Банку унікальне посилання (лінк). 

 

Потенційний клієнт – повнолітній(-ня) громадянин(-ка) України-резидент, який (яка) має повну 

цивільну дієздатність та отримав (-ла) від Учасника акції унікальне посилання (лінк). 

 

Період проведення Акції - Акцію проводять у період з 00:01 години 17.11.2020 року до 23:59 

години 18.04.2021 року (включно) за київським часом (далі також — «Період Акції»).  
 

Виконане Завдання – Завдання вважається виконаним, якщо Учасник акції та Потенційний 

клієнт виконали всі умови, визначені пунктом 2.1. Правил, в Період Акції.  

 

Бонус - умовна одиниця, яка відображається на бонусному рахунку учасника Програми «Ще» 

і використовується з бонусного рахунку на вимогу останнього. Бонуси не мають готівкового 

(грошового) вираження та не є електронними грошовими коштами і не виконують функцію 

електронних грошових коштів або будь-якого іншого виду грошових коштів. Бонуси не є і не 

можуть бути засобами платежу чи яким-небудь видом валюти чи цінного паперу. 

ЕкстраБонус - Бонус, який відображається на бонусному рахунку учасника Програми «Ще» в 

рамках проведення рекламних кампаній, спеціальних акцій та пропозицій під час дії 

Програми «Ще». 

Винагорода – сума ЕкстраБонусів, що відображається на бонусному рахунку учасника 

Програми «Ще», за Виконане Завдання. ЕкстраБонуси використовуються згідно Правил участі в 

Програмі заохочень «Ще». 

 

Програма заохочень «Ще» (далі – Програма «Ще») – бонусна програма, спрямована на 

підтримку та заохочення клієнтів Банку за використання послуг, сервісів та операції оплати 

товарів (послуг) з використанням платіжної картки (її реквізитів). Підключення та управління 

Програмою «Ще» здійснюється учасником Програми «Ще» через Систему «Райффайзен 

Онлайн». 

Завдання – визначені пунктом 2.1. Правил дії Учасника акції та Потенційного клієнта за 

виконання яких Учасник акції, Потенційний клієнт здобувають право на отримання Винагороди. 

 Офіційна сторінка Акції — інтернет-адреса aval.ua, де будуть розміщені для публічного 

доступу Правила та інша інформація про Акцію (надалі – «Офіційна сторінка»). 
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Картковий рахунок – відкритий в Банку поточний рахунок в національній валюті, операції за 

яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (платіжних карток) 

і який обслуговується на умовах пакету послуг «Райфкартка» або «Райфкартка+». 

 

Картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої Банком пластикової картки 

платіжної системи Visa, що використовується для здійснення платіжних операцій з Карткового 

рахунку, який обслуговується на умовах пакету послуг «Райфкартка» або «Райфкартка+», 

 а також інших операцій по такому Картковому рахунку. 

 

2. Завдання 

2.1. Банк зобов’язується надати Винагороду Учаснику акції та Потенційному клієнту, за умови 

виконання Завдання в Період Акції.  

 

Завдання, що має бути виконане Учасником акції та Потенційним клієнтом в Період Акції для 

отримання ними Винагороди:  

 

Завдання Розмір винагороди 

1. Учасник акції має: 

- підключитися до Програми «Ще» через 

Систему Райффайзен Онлайн (якщо він не 

є учасником Програми «ЩЕ»); 

- надати Потенційному клієнту унікальне 

посилання (лінк), надіслане Учаснику акції 

Банком  за допомогою застосунку «Viber».  

2. Потенційний клієнт має: 

- перейти за наданим Учасником акції 

унікальним посиланням (лінком) та відкрити 

(замовити) в Банку Картку платіжної системи 

Visa на умовах пакету послуг «Райфкартка» 

або «Райфкартка+»; 

- отримати замовлену Картку на відділенні та 

активувати її*; 

 

- підключитися до Програми «Ще» через 

Систему «Райффайзен Онлайн»; 

  - здійснити з використанням оформленої 

Картки операції оплати товарів (послуг) в 

торгівельній мережі, мережі інтернеті, в тому 

числі, зарахування коштів на Картковий рахунок 

на загальну суму від 500 грн. 

1. Учасник акції – 50 ЕкстраБонусів за кожного 

Потенційного клієнта, що перейшов за 

унікальним посиланням (лінком) та повністю 

виконав Завдання Потенційного клієнта.  
  

2. Потенційний клієнт – 50 ЕкстраБонусів за 

умови повного виконання Завдання. 

 

*Умови та порядок відкриття банківських рахунків та видачі платіжних карток визначаються правилами Банку. 

 

2.2. На одного Учасника акції, Потенційних клієнтів може бути необмежена кількість. При 

цьому, Учаснику акції Банком надсилається одне унікальне посилання (лінк).  

 

2.3. Учасник акції/Потенційний клієнт вправі відмовитися від виконання Завдання на будь-якій 

стадії його виконання. 

 

3. Територія дії Акції 

3.1. Акція проводиться на території України (за винятком території, що визнана як тимчасово 

окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, на підставі 
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Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території 

України» від 15.04.2014 №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та 

Луганської областей (на підставі Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 р. № 2268-VIII, Указу Президента України «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні 

заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності 

України» від 14квітня 2014 року № 405/214 та Постанови Верховної Ради України «Про визнання 

окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими 

територіями» від 17.03.2015 р. №254-VIII). 

 

4. Процес виконання Завдання 

4.1. При виконанні Завдання Учасник акції та Потенційний клієнт використовують інформацію 

про Картки, що розміщена на Офіційному сайті aval.ua. 

4.2. Передача інформації (індивідуального посилання) Потенційному клієнту може 

здійснюватися Учасником акції у будь-який зручний йому спосіб.   

4.3. Потенційний клієнт має перейти за індивідуальним посиланням (лінком) на сайт Банку та 

пройти процедуру відкриття (замовлення) у Банку Картки та виконати необхідні дії відповідно 

до п. 2.1. Правил. 

4.4. Кожне посилання (лінк), надіслане Учаснику акції, носить індивідуальний характер. Таке 

посилання (лінк) Учасник акції отримує від Банку та передає його Потенційному клієнту.  

4.5. Особа, яка не отримала посилання (лінк) від Банку, а переслала отримане посилання 

(лінк) від Учасника акції не може претендувати на Винагороду як Учасник акції.  

5. Отримання Винагороди 

5.1. За Виконане Завдання Учасник акції та Потенційний клієнт отримують від Банку Винагороду 

в розмірах, передбачених Правилами.  

 

5.2. Винагорода відображається на бонусному рахунку Програми «Ще» Учасника акції та 

Потенційного клієнта протягом 40 (сорока) календарних днів з моменту виконання Завдання. 

Використання ЕкстраБонусів ініціюється Учасником акції та Потенційним клієнтом згідно 

Правил участі в Програмі заохочень «Ще». 

 

5.3. Для отримання Винагороди Учасник акції та Потенційний клієнт мають бути учасниками 

Програми заохочень «Ще», для чого мають підключитися до участі в Програмі «Ще»  через 

Систему «Райффайзен Онлайн». 

Детальні умови Програми «Ще» та порядок використання ЕкстраБонусів можна дізнатися за 

посиланням: https://www.aval.ua/privatnim-osobam/online-servisi/Shche#yak-otrymuvaty-

shche-bonusy 

5.4. Банк має право відмовити у наданні Винагороди, якщо Учасник акції або Потенційний 

клієнт не виконав/неналежним чином виконав всі умови передбачені Правилами, в т.ч. у разі 

закриття Карткового рахунку Учасника акції або Потенційного клієнта в Банку до моменту 

отримання Винагороди. 

 

6. Інші умови  

 

6.1. У разі виникнення ситуації, що передбачає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких 

спірних питань і/або питань, які не врегульовано в Правилах, остаточне рішення ухвалює Банк. 

 

6.2. Банк може змінити та/або доповнити Правила, умови Акції протягом усього Періоду Акції. 

Зміни та/або доповнення цих Правил та умов Акції здійснюються шляхом  оприлюднення нових 

https://www.aval.ua/privatnim-osobam/online-servisi/Shche#yak-otrymuvaty-shche-bonusy
https://www.aval.ua/privatnim-osobam/online-servisi/Shche#yak-otrymuvaty-shche-bonusy
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Правил, інформації щодо умов Акції на Офіційній сторінці. Такі зміни та/або доповнення 

набувають чинності з моменту їх розміщення на Офіційній сторінці, якщо інше не буде 

спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цієї Акції. 

 

6.3. Банк звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх 

зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-

мажору), зокрема: стихійні лиха, пожежа, повінь, будь-які військові дії, блокади, зміни в 

законодавстві, що діє на території проведення Акції, оголошення про мобілізацію, введення 

воєнного або надзвичайного стану й інших непідвладних контролю з боку Банка обставин. 


