
 

Офіційні Правила Акції 

«За картковий розрахунок - приємний дарунок!» 

1. Організатор, Партнер та Виконавець Акції 

1.1. Організатором Акції «За картковий розрахунок - приємний дарунок!» (надалі – Акція) є 

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 :Товариство з обмеженою відповідальністю «Хавас Інгейдж Україна», 

місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул.Воздвиженка,6, 41 код ЄДРПОУ 3853655, надалі – 

«Виконавець». 

2. Територія та строки (тривалість) проведення Акції 

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

окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з 

прийняттям 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 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 14 квітня 2014 року № 405/2014 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.)). 

2.2. Акція триватиме з 01 липня  2020 року по 31 липня 2021 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 мають повну цивільну дієздатність та які: 

3.1.1. мають відкритий в Банку активний поточний рахунок, операції за яким можуть 

здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (далі – Картковий 

рахунок); 

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 операції з використанням емітованої Банком до 

Карткового рахунку платіжної картки Visa, а саме: 

- розрахунки в мережі Інтернет та у торгівельній мережі за оплату товарів ; 

- операції  в системі Raiffeisen Online: поповнення мобільного телефону, P2P перекази (з 

картки на картку), оплата комунальних послуг та рахунків по реквізитам IBAN. 

 Зазначена Пропозиція направляється Банком у смс-повідомленні або Viber-повідомленні 

на номер мобільного телефону, який зазначався клієнтом при підключенні до послуги 

«Мобільний Банкінг»  при відкритті Карткового рахунку або в процесі його обслуговування 

Банком. 

3.1.4   Операції , які не відповідають умовам Акції: 

- операції з оплати дорожніх чеків та (або) лотерейних квитків; 

- операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через 

мережу Інтернет; 



 

- операції з отримання готівки через банкомати/пристрої самообслуговування/пункти 

видачі готівки  та/або інші фінансові установи; 

- P2P перекази (з картки на картку), які здійснені не  в системі Raiffeisen Online; 

операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім емітованої 

Банком до Карткового рахунку платіжної картки Visa. 

4. Фонд Заохочень Акції  

4.1. Заохоченнями Акції (далі – Заохочення Акції) є: 

 
● унікальний код який направляється Переможцю Акції та який при його 

використанні надає можливість отримати одноразове поповнення рахунку 

номеру мобільного телефону (який вказаний в Заяві про відкриття та ведення 

Карткового рахунку) Переможця Акції  на суму в гривні, вказану  в  Пропозиції від 

Банку; 

● унікальний код який направляється Переможцю Акції на номер мобільного 

телефону (який вказаний в Заяві про відкриття та ведення Карткового рахунку) та 

який при його використанні надає можливість отримати одноразовий сертифікат 

на суму в гривні у розмірі, вказану в  Пропозиції від Банку; 

● сума у гривні, вказана в Пропозиції від Банку, яка зараховується на Картковий 

рахунок Переможця.  

 

Увага 

Тип та кількість заохочень зазначається в Пропозиції, що направляється Учаснику 

Банком згідно з положеннями п. 3.1.3. цих правил.   

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. 

4.3. Виплата (видача) Заохочень забезпечується Виконавцем Акції. Дотримання вимог 

законодавства України щодо оподаткування доходів  у вигляді Заохочень Акції, отриманих 

Переможцями 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. Заміна негрошових Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не 

допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.  

4.6. 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 робочих днів після завершення строку, зазначеного в Пропозиції 

Банку, що направляється Банком згідно з положеннями п. 3.1.3. цих правил.   

5.2. Банк самостійно організовує визначення Переможців Акції, які відповідають діючим 

умовам Акції.  

5.3. Переможцями Акції визнаються ті Учасники Акції, які, отримавши від Банку Пропозицію, 

виконали відповідну операцію, передбачену п. 3.1.3 цих Правил. 

5.4. Результати визначення Переможців Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.  

6. Умови та строки отримання Заохочень Акції 

6.1. Виплата (видача) Переможцям Акції Заохочень відбувається протягом 10 днів після 

визначення Переможців Акції згідно п.5.1. Правил, шляхом надіслання Переможцю Акції 

унікального коду, використання якого надає можливість отримати Заохочення Акції. 



 

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 особі, яка не виконала умови, необхідні для 

отримання таких Заохочень Акції, згідно цих Правил. 

6.3. Організатор/Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за достовірність 

інформації, наданої Учасниками Акції.  

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) 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 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 непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини.  

6.6. Організатор/Партнер/Виконавець Акції не компенсують жодні 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 Інтернет-сайті 

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 

жодної компенсації. 

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

яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення 

приймається Організатором. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не 

підлягає оскарженню. 

8.3. Партнер і будь-які його афілійовані особи не беруть участі в проведенні розіграшів, 

визначенні Переможців, а також врученні Заохочень, і не несуть відповідальності за 

дотримання Організатором/Виконавцем законодавства України та цих Правил, а також 

не відповідають за претензіями Учасників. 


