
 

Додаток 1  

                                                                       до Розпорядження Правління №37/2РП від 22.03.2019 

 

Офіційні Правила  Акції «Подарунок за першу пенсію» 

для клієнтів АТ «Райффайзен Банк Аваль», які отримують пенсію  
 

                                                          (надалі – Правила) 

1. Організатор, Партнер та Виконавець Акції 

1.1. Організатором Акції «Подарунок за першу пенсію» для клієнтів АТ «Райффайзен Банк 

Аваль», які - отримують пенсію (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. Воздвиженська, б. 41 код ЄДРПОУ 3853655, тел. 
044 451 84 33. Представник: Наталія Ковтун (visa-promo@havasengage.com.ua), (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 01.04.2019 року по 31.12.2019 року (включно), далі – Період 

проведення Акції або Тривалість Акції.  

 

3. Умови участі в Акції 

3.1. Учасниками Акції є  повнолітні громадяни України – отримувачі  пенсії,  які:  
3.1.1. У Період проведення Акції, відкрили у Відділенні Банку поточний рахунок, операції за 

яким  можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (надалі – 

Картковий рахунок), випустили платіжну картку Visa  та  отримали на даний  Картковий рахунок 

зарахування пенсії  (тип транзакції 51Р) до 28.02.2020 року. 

3.1.2. Є існуючими клієнтами Банку  та  на дату  початку Акції мають відкритий  Картковий 

рахунок  з випуском платіжної картки Visa  на який в період Акції було здійснено  перше 

зарахування  пенсії  (транзакція 51Р). 

3.1.3.  Є існуючими клієнтами Банку які  на дату початку Акції мають відкритий пенсійний 

картковий рахунок на умовах пакетів послуг «Пенсійний  «Оптимальний» або «Пенсійний 

«Легкий» на які протягом 4 місяців  до дати початку Акції  не здійснювалось зарахування пенсії 

тип транзакції 51Р) та в період проведення Акції поновилось/здійснилось хоч одне 

зарахування пенсії  (тип транзакції 51 Р). 

3.2.  Для участі в Акції Учасник Акції має надати до Банку письмову Згоду встановленого 

зразка на участь в Акції та передачу Виконавцю номеру мобільного телефону , який 

вказаний в Заяві про відкриття та ведення Карткового рахунку/підключений до послуги 

«Мобільний банкінг» (у разі  визнання його  Переможцем Акції ). 

3.3.  У разі, якщо Учасник Акції відмовляється від надання Організатору Згоди на участь в Акції 

та передачу Виконавцю персональних даних згідно п. 3.2. цих Правил, він позбавляється 

права участі в Акції. 
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3.4. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь особи, що не є 

громадянами та резидентами України. 

 

 

4. Правила  участі в Акції  
4.1. У Акції може приймати участь лише 1 (один) Картковий рахунок Клієнта, відкритий для 

отримання пенсії у Період проведення Акції. 

4.2. Не беруть участь в Акції клієнти, які з  01.07.2018  року та до Періоду проведення Акції 

відкрили або мали в Банку Карткові рахунки на умовах Пакетів послуг «Пенсійний 

Базовий», «Пенсійний Легкий» або «Пенсійний Оптимальний» та на які щомісячно 

здійснювалося зарахування пенсії  в зазначений період.  

4.3. Не беруть участь в Акції громадяни України, які не мають реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру).  

4.4. Не беруть участь в Акції громадяни України, які вказали вказаний в Заяві про відкриття та 

ведення Карткового рахунку  корпоративний  номер мобільного телефону. 

 

5. Подарунки Акції 

5.1. Подарунком Акції (далі – Подарунок) є унікальний код який направляться 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/підключений до послуги «Мобільний банкінг») Переможця Акції  на 
суму 100,00 гривень. 

5.2. Кожен Переможець Акції має можливість отримати лише один Подарунок Акції протягом 
Періоду проведення Акції. 

5.3. Організатор/Партнер/Виконавець Акції не несуть відповідальності щодо подальшого 

використання Подарунків Акції Переможцем Акції після їх одержання, а також за 

можливі наслідки використання таких Подарунків Акції. 

5.4. Виконавець Акції забезпечує генерацію унікальних кодів та передачу їх Переможцям 

Акції. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в 

результаті отримання Подарунків Акції забезпечується Виконавцем Акції відповідно до 

вимог законодавства України. 

5.5. Організатор та виконавець  Акції мають право залучати третіх осіб для повного та/або 

часткового виконання зобов’язань за даними правилами. 

 

6. Порядок визначення Переможців Акції 

6.1. Учасник Акції визнається Переможцем Акції у разі його відповідності вимогам  п. 3 та п. 

4  Правил.  

6.2. Визначення Переможців Акції, які здобувають право на отримання Подарунків, 

відбувається автоматично до 15 числа кожного місяця у Період проведення Акції та до 

28 лютого  2020 року після завершення Акції. 

6.3. Банк самостійно організовує проведення автоматичного визначення Переможців Акції, 

які відповідають діючим умовам Акції. 

6.4. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Подарунки Акції, є остаточними 

й оскарженню не підлягають.  



 

6.5. 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. 

6.6.  Не визнаються Переможцями Акції і не мають права отримати Подарунки Учасники 

Акції, які у період виплати Подарунків не мають відкритих Карткових рахунків у Банку, 

умови обслуговування яких відповідають вимогам, викладеним у п. 3 Правил. 

 

 

7. Умови та строки отримання Подарунків Акції 

7.1. Передача Переможцями Акції Подарунків відбувається протягом 15 днів після 15 числа 

кожного місяця, в період проведення Акції, та до 15 березня 2020 року (включно), з 

одночасним повідомленням на номер мобільного телефону (який вказаний в Заяві про 

відкриття та ведення Карткового рахунку/ підключений до послуги «Мобільний 

банкінг»)  відповідним Переможцям Акції. 

7.2.  Організатор/Виконавець Акції має право: 

відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови 

участі в Акції, зазначені в цих Правилах;  

відмовити у видачі Подарунків Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні 

для отримання таких Подарунків Акції, згідно цих Правил. 

7.3. Організатор/Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за достовірність   
інформації, наданої Учасниками Акції.  

7.4.  Якщо будь-який Учасник Акції, який визначений Переможцем Акції та має право на        

отримання Подарунки, 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 рахунку в Банку або в процесі його 

обслуговування Банком невірно та/або нерозбірливо та інше) не має можливості  

отримати Подарунки Акції, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних 

додаткових Подарунків, компенсацій або інших виплат від Організатора, Партнера та 

Виконавця Акції. 

7.5. 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. 

7.6. Організатор/Партнер/Виконавець Акції не компенсують будь-які витрати  Переможців 

Акції,  пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції. 

 

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 

8.1.  Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення цих  

Правил та умов Акції на Інтернет-сторінці Банку www.aval.ua. 

8.2.  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. 

 

9. Інші умови 

9.1.  Беручи участь в Акції, Учасники цим самим погоджуються з усіма умовами проведення 
Акції, в тому числі з усіма встановленими Організатором та Виконавцем умовами 
надання Подарунків Акції. 

9.2.  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. 

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 Організатором. При цьому рішення Організатора Акції є 

остаточним і не підлягає оскарженню. 

 


