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Офіційні правила та умови Акції «Оплачуйте рахунки без комісій та черг!» 
 

1. Основні положення 

1.1. Офіційними Правилами рекламної акції «Оплачуйте рахунки без комісій та черг!» 

(далі – Правила)  визначається порядок та умови проведення акції «Оплачуйте рахунки без 

комісій та черг!» (далі – Акція) для користувачів платіжних карток Ощадбанку відкритих за 

тарифним пакетом «Стандартний» продукт «Моя Картка» (далі – Акційний продукт).  

1.2. Організатором Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПОРТМОНЕ» (далі – Організатор). Адреса: 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3. 

1.3. Партнером Акції є публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк 

України» (далі – Банк). Адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г. 

 

2. Період та територія проведення Акції 

2.1. Загальний термін проведення Акції з 25 січня 2016 року до 31 серпня 2016 року (далі – 

«Строк проведення Акції» або «Період Акції»). 

2.2. Акція діє на всій території України за виключенням території проведення 

антитерористичної операції, тимчасово окупованої території (Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей) 

(надалі – «Територія Акції»). 

 

3. Загальні умови проведення та участі в Акції 

3.1. Учасниками Акції можуть стати будь-які фізичні особи – громадяни України, резиденти, 

з повною дієздатністю, яким виповнилося 18 років, які є користувачами Акційного продукту 

до початку Акції або протягом Строку проведення Акції і які зареєстровані на сайті 

https://www.portmone.com.ua. 

3.2. Не можуть брати участь в Акції особи, які не відповідають вимогам п. 3.1 цих Правил. 

3.3. В Акції беруть участь операції, які були здійснені Акційним продуктом учасниками 

Акції згідно п. 3.1 цих Правил на сайті https://www.portmone.com.ua в розділах «Комунальні 

послуги», «Телебачення», «Інтернет», «Телефонія» (не включаючи «Мобільний зв'язок») від 

00:00 25.01.2016 за Київським часом. У разі сплати таких послуг учасник Акції не сплачує 

жодної комісії/абонплати протягом 6 (шести) місяців з моменту реєстрації на сайті 

https://www.portmone.com.ua. 

3.4. В Акції не беруть участь наступні операції: 

- які не належать до переліку, який наведено в  п. 3.3 цих Правил; 

- які були здійснені незареєстрованим Акційним продуктом; 

- які були здійснені платіжними картками Банку відкритими за іншими тарифними 

пакетами не Акційним продуктом; 

- які були здійснені платіжними картками інших банків; 

- які були здійснені зареєстрованим Акційним продуктом, але по закінченню 6 місяців з 

моменту реєстрації .  

3.6. Кожен Учасник Акції може проводити необмежену кількість оплат без комісії/абонплати 

на сайті https://www.portmone.com.ua в розділах «Комунальні послуги», «Телебачення», 

«Інтернет», «Телефонія» (не включаючи «Мобільний зв'язок») протягом 6 (шести) місяців з 

моменту реєстрації. 

3.7. Користувачі Акційних продуктів, які були зареєстровані на сайті 

https://www.portmone.com.ua до 25.01.2016 автоматично приймають участь в Акції та можуть 
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сплачувати на сайті https://www.portmone.com.ua в розділах «Комунальні послуги», 

«Телебачення», «Інтернет», «Телефонія» (не включаючи «Мобільний зв'язок») протягом 6 

(шести) місяців з початку Акції (з 25.01.2016 р.). 

 

4. Юридичне застереження 

 4.1. Організатор не несе відповідальності, якщо учасники Акції не стежили за строками 

проведення Акції, не здійснювали грошових переказів згідно умов Акції і/або несвоєчасно 

оповіщені про те, що вони мають право на отримання бонусу у вигляді оплати без 

комісії/абонплати, а також у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної 

сили, що зазвичай є перешкодою у користуванні мережею Інтернет, тощо). 

 

5. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 

5.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції 

та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті Організатора 

www.portmone.com.ua та Банка www.oschadbank.ua Додаткова інформація щодо Правил та 

умов Акції надається протягом усього Періоду Акції за телефоном Контакт центра Банка 0 

800 210 800 (дзвінки в межах України безкоштовні) та по гарячій лінії Організатора 0 (44) 

200 09 02 (вартість дзвінків становить вартість послуг Вашого оператора стільникового або 

іншого виду зв’язку, згідно тарифів встановлених операторами). 

5.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором або 

Партнером Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих 

Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, 

що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення 

набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 5.1. Правил.  

6. Заключні умови Акції: 

6.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та 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/ 

Банка будь-якої компенсації. 

6.2. 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 за згоди Партнера. 

 
 

http://www.oschadbank.ua/

