
Офіційні правила рекламної акції «Яблучний ноутбук за оплати в Інтернеті» 

з картками Mastercard
®
 від Ощадбанку 

 

1. Основні положення 

 

1.1. Офіційними Правилами рекламної акції «Даруємо ноутбук за оплати в Інтернеті»  з 

картками Mastercard
® 

від Ощадбанку (далі – Правила)  визначається порядок та умови 

проведення акції «Яблучний ноутбук за оплати в Інтернеті» з картками Mastercard від 

Ощадбанку (далі – Акція).  

 

1.2. Замовником Акції  є компанія «МастерКард Юроп спрл» (далі – Замовник), 

зареєстрована в Бельгії за адресою: 198A, Шосе де Тервурен, 1410 Ватерлоо, через своє 

Представництво в Україні, код ЄДРПОУ 26600463, розташоване за адресою: Україна, 

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 17/52, поверх 4А, офіс 404-А. 

 

1.3. Виконавцем Акції є Smartline Group s.r.o. (далі – Виконавець), юридична особа, 

зареєстрована відповідно до законодавства Чеської Республіки, код реєстрації 24839167 за 

адресою: Prague 4 – KrZ, Czech Republic, Cercanska 619/3, 14000. 

 

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

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

 

1.5. Для проведення Акції Замовник та/або Банк та/або Виконавець мають право 

залучати третіх осіб. 

 

1.6. Сайт Акції – Інтернет-сайт Акції за адресою: www.promo.oschadbank.ua; 

 

2. Період проведення Акції 

 

2.1. Загальний термін проведення Акції триває з 10 лютого 2018 року до 31 березня 2018 

року включно (надалі – Строк проведення Акції, Період Акції або Тривалість Акції). 

 

2.2. Акція проводиться в 7 (сім) етапів (надалі – Етапи Акції):  

 

2.2.1. З 10 лютого 2018 року по 16 лютого 2018 року включно (надалі – Етап №1); 

2.2.2. З 17 лютого 2018 року по 23 лютого 2018 року включно (надалі – Етап №2); 

2.2.3. З 24 лютого 2018 року по 02 березня 2018 року включно (надалі – Етап №3); 

2.2.4. З 03 березня 2018 року по 09 березня 2018 року включно (надалі – Етап №4); 

2.2.5. З 10 березня 2018 року по 16 березня 2018 року включно (надалі – Етап №5); 

2.2.6. З 17 березня 2018 року по 23 березня 2018 року включно (надалі – Етап №6); 

2.2.7. З 24 березня 2018 року по 31 березня 2018 року включно (надалі – Етап №7). 

 

2.3. 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 повнолітні, дієздатні фізичні особи – 

громадяни України, резиденти, які є держателями карток Mastercard
®
 емітованих Банком 

(надалі – Картки), а також ті клієнти, хто відкрив Картку під час Строку проведення Акції 

в Банку.
 

 

http://www.promo.oschadbank.ua/


3.1.1. Для того щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам пп. 3.1 цих Правил, 

необхідно здійснити щонайменше 1 (одну) транзакцію з оплати товарів, робіт чи послуг 

через мережу Інтернет. 

 

3.2. Не можуть брати участь в Акції:  

 

3.2.1. особи, які не відповідають вимогам п. 3.1 цих Правил; 

3.2.2. особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або Виконавцем 

та/або Банком  та/або будь-якими  іншими  третіми особами, які беруть участь у 

підготовці та/або організації та/або проведенні Акції. 

 

3.3. В отриманні права на Подарунок Акції беруть участь Транзакції Учасника Акції 

(надалі – Транзакції) з оплати товарів, робіт чи послуг через мережі Інтернет. 

 

3.3.1. В отриманні права на Головний Подарунок Акції беруть участь Транзакції 

Учасника Акції з оплати товарів, робіт чи послуг через мережі Інтернет від 300,00 

(трьохсот) гривень. 

 

3.4. В Акції не беруть участь наступні Транзакції: 

 

3.4.1.  які не належать до переліку визначеного п. 3.3 Правил; 

3.4.2.  які були здійснені не в період проведення Акції; 

3.4.3. операції, здійснені в  в системі WEB-банкінг Ощад 24/7; 

3.4.4. операції з переказу коштів з картки на картку. 

 

3.5. В Акції не беруть участь Транзакції, здійснені до 00:00 год. 10.02.2018 р. або після 

24:00 год. 31.03.2018 р. за київським часом. 

 

3.6. Кожен Учасник Акції має право лише один раз здобути право на отримання 

подарунків Акції протягом усього Періоду Акції.  

3.6.1. Учасники Акції, які здобули право на отримання подарунків Акції мають 

можливість отримати Головний Подарунок згідно пункту 5.2. Правил Акції. 

 

4. Подарунковий фонд Акції  

 

Фонд подарунків Акції складає два рівні (далі – Подарунковий Фонд):  

4.1. Подарунки Акції – електронні сертифікати у мережі магазинів Comfy номінальною 

вартістю 500 (п’ятсот) гривень у кількості 140 (сто сорок) одиниць (надалі – Подарунки 

Акції).  

 

4.2. Головний подарунок Акції – ноутбук Apple MacBook Air 13" у кількості 7 (сім) 

одиниць (надалі – Головний Подарунок Акції).  

 

4.3. Подарунковий Фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в пп. 4.1., 4.2. 

Правил. Відповідальність Виконавця та/або Замовника обмежується кількістю 

Подарункового Фонду Акції, передбаченого Правилами. 

 

4.4. Характеристики Подарункового Фонду Акції визначаються на розсуд Виконавця та 

Замовника і можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. 

Заміна Подарункового Фонду Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим 

способом не допускається. Подарунки Акції/Головний Подарунок Акції обміну та 

поверненню не підлягають. 

 

4.5. Замовник та Виконавець залишають за собою право збільшити загальний 

Подарунковий Фонд Акції, або включити в Акцію додаткові подарунки, не передбачені 



цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Банк повідомляє про них в порядку, 

передбаченому пунктом 8. цих Правил. 

 

4.6. Виконавець та/або Замовник та/або Банк не несуть ніякої відповідальності по 

відношенню до подальшого використання Подарунків Акції та/або Головного Подарунка 

Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції 

скористатись наданими  Подарунками Акції та/або Головним Подарунком Акції з будь-

яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції та/або 

Головного Подарунка Акції.  

 

4.7. Вручення Подарунків Акції та/або Головного Подарунка Акції забезпечується 

Виконавцем спільно із Банком. Оподаткування Головного Подарунка Акції 

забезпечується Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

4.8. Протягом Періоду Акції один Учасник Акції може отримати: 1 (один) Подарунок 

Акції; 1 (один) Головний Подарунок Акції.  
 

5. Детальні умови участі в Акції  
 

5.1. Для набуття статусу Учасника Акції та можливості здобути право на отримання 

Подарунків Акції та Головного Подарунку Акції, необхідно здійснити щонайменше 1 

(одну) Транзакцію згідно п. 3.3. Правил з використанням Картки протягом відповідного 

Етапу Акції.  Кожна Транзакція Учасника Акції надає Учаснику Акції можливість здобути 

право на отримання  Подарунка Акції та/або Головного подарунку Акції відповідно до пп. 

6.1.-6.4. 

 

5.2. Чим більше Транзакцій здійснить Учасник Акції протягом відповідного Етапу Акції, 

тим більший шанс він має на здобуття права на отримання Подарунка Акції та/або 

Головного Подарунку Акції .  

 

5.3. Дані Учасника Акції та кожну здійснену Транзакцію (дата і точний час проведення 

Транзакції) заносяться та накопичуються в базі даних Транзакцій Акції (надалі – База 

Транзакції). Кожній Транзакції в Базі Транзакції присвоюється унікальний номер. 

Відповідальність за достовірність даних про Транзакції та присвоєння унікальних номерів 

таким Транзакціям несе Банк.  

 

5.4. Не відповідають Правилам Акції: 

 

5.4.1. Операції з отримання готівки; 

5.4.2. Операції з оплати товарів, робіт чи послуг за допомогою імпринтеру;   

5.4.3. Операції, які не належать до переліку наведено в  п. 3.3 Правил; 

5.4.4. Операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім Карток,          

емітованих Банком згідно п. 3.1. Правил. 

 

6. Порядок визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання 

Подарунків Акції та Головного Подарунка Акції  
 

6.1. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції, 

передбачених п. 4.1., Правил відбуватиметься наступним чином: 

 

6.1.1. Протягом семи тижнів, у дати: 19 лютого 2018 року, 26 лютого 2018 року, 05 

березня 2018 року, 12 березня 2018 року, 19 березня 2018 року, 26 березня 2018 року, 02 

квітня 2018 року - Банк надає Виконавцю Базу Транзакцій Учасників Акції за певний Етап 

Акції відповідно до п. 2.2., де кожній Транзакції присвоюється унікальний номер. 

Загальний список унікальних номерів Транзакцій відправляється Виконавцю для 



визначення переможців Акції. Виконавець шляхом комп’ютерної вибірки з унікальних 

номерів Транзакцій  за відповідний Етап Акції, визначає:  

6.1.1.1. 20 (двадцять) унікальних номерів Транзакцій, які відповідають здійсненим за 

відповідний Етап Акції Транзакціям, та надає ці номери Банку. Банк, на підставі 

інформації, наданої Виконавцем зіставляє такі унікальні номери із Базою Транзакцій, з 

урахуванням вимог передбачених п. 5.1. Правил. Учасники Акції визнаються основними 

Учасниками Акції, що здобули право на отримання Подарунків Акції відповідних Етапів 

Акції.  

6.1.1.2. 10 (десять) унікальних номерів Транзакцій, які відповідають здійсненим за 

відповідний Етап Акції Транзакціям, та надає ці унікальні номери Банку. Банк, на підставі 

інформації, наданої Виконавцем, зіставляє унікальні номери із Базою Транзакцій, з 

урахуванням вимог передбачених п. 5.1. Правил, формує резервний перелік Учасників 

Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції, передбачених п. 4.1. Правил у 

разі відмови основних Учасників Акції, що здобули право на отримання  Подарунків Акції 

від отримання Подарунків Акції, або у випадках, передбачених п. 7. Правил.  

6.2. Такі Учасники Акції визнаються резервними Учасниками Акції, які здобудуть право 

на отримання Подарунків Акції відповідних Етапів Акції.  

При цьому один такий Учасник Акції може потрапити лише 1 (один) раз до резервного 

переліку Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції відповідного 

Етапу Акції (1 (один) раз протягом відповідного Етапу Акції), з урахуванням умов пп. 

6.1.1.1. щодо можливості отримати лише 1 (один) Подарунок Акції протягом відповідного 

Етапу Акції.  

 

6.3. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Головних Подарунків 

Акції, передбачених п. 4.2., Правил відбуватиметься наступним чином: 

 

6.3.1. Сім тижнів поспіль, у дати: 19 лютого 2018 року, 26 лютого 2018 року, 05 березня 

2018 року, 12 березня 2018 року, 19 березня 2018 року, 26 березня 2018 року, 02 квітня 

2018 року – Банк надає Виконавцю Базу Транзакцій Учасників Акції за певний Етап Акції 

відповідно до п. 2.2., де кожній Транзакції присвоюється унікальний номер. Загальний 

список унікальних номерів Транзакцій відправляється Виконавцю для визначення 

переможців Акції. Виконавець шляхом комп’ютерної вибірки з унікальних номерів 

Транзакцій  за відповідний Етап Акції, визначає:  

6.3.1.1. 1 (один) унікальний номер Транзакції,  та надає дані Банку. Банк, на підставі 

інформації, наданої Виконавцем, шляхом співставлення такого унікального номера з 

Базою Транзакцій обирає Учасника Акції, який виконав умови Акції згідно вимог п. 5.1. 

Правил. Такий Учасник Акції здобуває право на отримання Головного Подарунка Акції та 

визнається основним Учасником Акції, якій здобув право на отримання Головного 

Подарунка Акції. 

6.3.1.2. 5 (п'ять) унікальних номерів Учасників Акції та надає такий перелік Банку. Банк, 

на підставі інформації, наданої Виконавцем, шляхом співставлення таких унікальних 

номерів з Базою Транзакцій обирає Учасників Акції, які виконали умови Акції з 

урахуванням вимог п. 5.2. Правил. Такі Учасники Акції визнаються резервними 

Учасниками Акції, які здобули право на отримання Головного Подарунка Акції у разі 

відмови основного Учасника Акції від Головного Подарунка Акції, або у випадках, 

передбачених п. 7. Правил.  

  

6.4. Виконавець протягом 2 (двох) робочих днів з дати проведення відповідних визначень 

основних Учасників Акції, які здобули право на отримання  Подарунків Акції/Головного 

Подарунка Акції/резервних Учасників Акції, які здобули право на отримання  Подарунків 

Акції/ Головного Подарунка Акції, передбачених пп. 6.1.-6.3. Правил, на підставі 

інформації, наданої Банком відповідно до пп. 6.1.-6.3.  формує протоколи визначення 

таких основних Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції/ 

Головних Подарунків Акції/  Резервних Учасників Акції, які здобули право на отримання 

Подарунків Акції/ Головних Подарунків Акції у форматі Унікальних номерів Учасників 

Акції (далі – Протоколи). Об’єктивність визначення основних Учасників Акції, які 



здобули право на отримання Подарунків Акції/ Головних Подарунків Акції/ резервних 

Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції/ Головних Подарунків 

Акції забезпечує Банк.  

 

6.5. Об’єктивність процедури формування Протоколів та їх відповідність Правилам, 

засвідчується спеціально створеною комісією до складу якої входять: 1 (один) 

представник Замовника, 1 (один) представник Виконавця та 1 (один) представник Банку 

(надалі – Комісія).  

 

6.6. Банк протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати вказаної у пп. 6.1.– 6.5. Правил здійснює 

інформування Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції/ 

Головних Подарунків Акції про те, що вони здобули право на отримання  Подарунків 

Акції/ Головних Подарунків Акції шляхом телефонного дзвінка на мобільний номер таких 

Учасників Акції, вказаний у Заяві про приєднання до Договору комплексного 

банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з 

використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки)  або відповідних 

документах Банку, що заповнюються Учасником для відкриття поточного рахунку з 

використанням платіжної картки та пропонує повідомити наступні дані для подальшого 

отримання Подарунків: прізвище, ім’я, а також місто проживання та зручне відділення 

Банку для отримання  Подарунків Акції/ Головних Подарунків Акції. 

 

6.7. Виконавець та/або Замовник та/або Банк гарантують об'єктивність при визначенні 

Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції/ Головних Подарунків 

Акції. Рішення Комісії є остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

7.  Умови та строки отримання Подарунків Акції/ Головних Подарунків Акції: 

 

7.1. Для отримання Подарунків Акції, Учасники Акції, які здобули право на отримання 

Подарунків Акції, яких було проінформовано Банком відповідно до п. 6.6. Правил 

повинен надіслати на електронну адресу Виконавця скановану копію паспорта 

громадянина України (усі заповнені сторінки), копію  облікової картки платника податків 

та письмову згоду на отримання, обробку та зберігання його персональних даних (ПІБ, 

паспортні дані, інформацію з облікової картки платника податків, контактний номер 

телефону, адресу електронної пошти), а також заяву-погодження на отримання 

Подарунків Акції. Подарунки Акції буде надіслано Учасникам Акції на електронну 

пошту, вказану Учасниками Акції. 

 

7.1.1. Для отримання Головного Подарунка Акції, Учасник Акції, який здобув право на 

отримання Головного Подарунка Акції та якого було проінформовано Банком відповідно 

до п. 6.6. Правил повинен надати згоду шляхом підписання заяви-погодження на 

отримання Головного Подарунка Акції. Також повинен надати копію паспорта 

громадянина України (усі заповнені сторінки), копію  облікової картки платника податків 

та письмову згоду на отримання, обробку та зберігання його персональних даних (ПІБ, 

паспортні дані, інформацію з облікової картки платника податків, контактний номер 

телефону) Виконавцем Акції та третіми особами, залученими Виконавцем для проведення 

Акції. Передача Головного Подарунка Акції Учаснику Акції, який набув на це право, 

здійснюється за умови його особистої присутності та за умови надання оригіналів таких 

документів: паспорта громадянина України або біометричного паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, 

реєстраційного номера облікової картки платника податків або документу що замінює 

реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

 

7.1.2. Учасники Акції надсилають на електронну адресу Виконавця скановану копію 

паспорта громадянина України (усі заповнені сторінки), копію  облікової картки платника 

податку та копію письмової згоди на отримання, обробку та зберігання персональних 

даних Учасника Акції, що отримав право на отримання Головних Подарунків Акції не 



пізніше, ніж у той самий день, коли Головний Подарунок був отриманий Учасником 

Акції. 

7.1.3.  Відмова від надання зазначеної вище інформації, або надання її пізніше вказаного 

терміну, або надання неправдивої інформації, позбавляє такого Учасника Акції права на 

отримання Головного Подарунка Акції та вважається, що такий Учасник Акції, що 

добровільно відмовився від його отримання. У такому випадку Головний Подарунок Акції 

переходять до Учасників з резервних переліків. У випадку, якщо Учасники Акції з 

резервних переліків з причин, що не залежать від Замовника та/або Виконавця та/або 

Банку не отримають  Головний Подарунок Акції, Замовник та Виконавець самостійно та 

на власний розсуд розпоряджаються таким не врученим Подарунковим Фондом Акції.   

 

7.2. Учасники Акції, які були визначені у встановленому цими Правилами порядку 

Учасниками Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції/ Головного 

Подарунка Акції, але з причини несправності роботи мобільного телефону та/або з інших 

причин, незалежних від Виконавця та/або Замовника та/або Банку та/або залучених ним 

осіб, не могли/не можуть бути повідомленні про умови отримання Подарунків Акції/ 

Головного Подарунка Акції  автоматично втрачають право на отримання такого 

Подарунка Акції/ Головного Подарунка Акції.  

 

7.3. З моменту отримання Подарунків Акції/ Головного Подарунка Акції Учасник Акції, 

який здобув право на них, самостійно на свій розсуд використовує отриманий подарунок 

Акції.  Виконавець та/або Замовник та/або Банк не несуть відповідальність за подальше 

використання таким Учасником Акції Подарунків Акції або Головного Подарунка Акції.  

 

7.4. Виконавець/ Замовник/ Банк має право: 

 

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

умови участі в Акції, зазначені в Правилах;  

7.4.2. відмовити у видачі Подарунків Акції/ Головного Подарунка Акції  Учаснику Акції, 

який здобув право на Подарунки Акції/ Головний Подарунок Акції, який не виконав 

умови, необхідні для отримання таких Подарунків Акції/ Головного Подарунка Акції, 

згідно з цими Правилами. 

 

7.5. Виконавець/ Замовник/ Банк не несуть відповідальності за технічні проблеми з 

передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу 

операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Акції 

не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання 

Подарунків Акції/ Головного Подарунку Акції. 

 

7.6. Виконавець/ Замовник/ Банк Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність 

інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. персональної інформації.  

 

7.6.1. У випадку, якщо будь-який Учасник Акції, який здобув право на Подарунки Акції / 

Головний Подарунок Акції з будь-яких причин, що не залежать від Виконавця та/або 

Банку (в тому числі якщо номер телефону або інша інформація про Учасника Акції була 

змінена, або була вказана невірно та/або нерозбірливо тощо) не має можливості отримати  

Подарунки Акції/ Головний Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання 

жодних компенсацій та/або інших виплат від Виконавця та/або Замовника та/або Банка.  

 

7.7. Виконавець/ Замовник/ Банк не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-

яких осіб Учасниками Акції, які здобули право на Подарунки Акції/ Головного Подарунка 

Акції і прав на одержання Подарунків Акції/ Головного Подарунка Акції. Виконавець/ 

Замовник/  Банк не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких 

суперечках. 

 



7.8. Виконавець/ Замовник/ Банк та залучені ними треті особи не несуть відповідальності 

у разі настання форс-мажорних обставин, таких як хакерські атаки, 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 Виконавця та/або 

Замовника та/або Банка та/або залучених ними третіх осіб обставини. 

 

7.9. Виконавець та/або Замовник та/або Банк не відповідають за будь-які витрати 

Учасників Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції/ 

Головного Подарунку Акції. 
 

7.10. У випадку неможливості Учасника Акції, який здобув право на отримання 

Подарунків Акції/ Головного Подарунка Акції отримати Подарунки Акції/ Головний 

Подарунок Акції, такі Подарунки Акції/ Головний Подарунок Акції, можуть бути 

отримані представником такого Учасника Акції на підставах та відповідно до чинного 

законодавства України.  
 

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 

 

8.1. Інформування щодо правил Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних 

Правил Акції на Інтернет-сайті Банка  http://www.oschadbank.ua/.  

Додаткова інформація щодо Правил Акції надається протягом усього Періоду Акції за 

телефоном гарячої лінії Банка 0 800 210 800 (дзвінки в межах України безкоштовні). 

 

8.2. Дані Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені Замовником та/або 

Виконавцем та/або Банком протягом всього Строку проведення Акції. Зміна та/або 

доповнення цих Правил Акції можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому 

ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення 

набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 8.1. Правил, 

якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами та/або доповненнями до 

цих Правил. 
 

9. Інші умови 

 

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну безумовну згоду 

Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції Правил або відмова 

Учасника Акції від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від 

участі в Акції, при цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Виконавця 

та/або Замовника та/або Банку будь-якої компенсації. 

 

9.2. Добровільно надаючи персональні дані про себе, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, 

копію паспорта громадянина України, копію довідки номера облікової картки платника 

податків Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції/ Головного 

Подарунка Акції підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й 

поширення даних Виконавцем та уповноваженими ними особами, які будуть вживати 

необхідних заходів для захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження. 

Персональні дані таких Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків 

Акції/ Головного Подарунка Акції та копії зазначених вище документів 

використовуватимуться Виконавцем з метою ідентифікації таких Учасників Акції, які 

здобули право на отримання Подарунків Акції/ Головного Подарунка Акції та вручення 

Подарунків Акції/ Головного Подарунка Акції, та з метою здійснення оподаткування 

Подарунків Акції/ Головного Подарунків Акції відповідно до вимог чинного 

законодавства України. Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунків 

Акції/ Головного Подарунка Акції мають право вільного доступу до наданих ними 

персональних даних, з метою уточнення та/або зміни наданої ними інформації у разі 

настання такої необхідності (зміна прізвища тощо) у відповідності до Закону України 

«Про захист персональних даних». Персональні дані Учасників Акції, які здобули право 

http://www.oschadbank.ua/


на отримання Подарунків Акції/ Головного Подарунка Акції зберігатимуться Виконавцем 

протягом 3-х років з дати закінчення Акції. Після закінчення цього терміну всі 

персональні дані Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції/ 

Головного Подарунка Акції будуть видалені Виконавцем, або повернені їм на їхній запит.  

 

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 Виконавцем та Замовником за згоди Банку.  

 

 

 

  



Додаток 1 до Офіційних правил 

рекламної акції «Яблучний ноутбук 

за оплати в Інтернеті» з картками 

Mastercard® від Ощадбанку  

Заява 
 
 
Я    паспорт серія  №    виданий 
                             (прізвище, ім’я та по батькові) 

  , 

ІПН____________________________ проживаю за адресою   
                                                                                     , телефон + 38 (_ _ _) _ _ _-_ _-_ _ 

 

сповіщений про те, що був обраний Учасником Акції, який здобув право на отримання  

Подарунку Акції / Головного подарунка Акції та надаю згоду на отримання: 

_______________________________ 

та приймаю/не приймаю (необхідне підкреслити)  Подарунок Акції. 

 

Підписанням цієї заяви, я підтверджую , що ознайомлений та згоден з Правилами 

проведення рекламної акціі.̈ 

Я підтверджую, що вся надана мною інформація є достовірною.  

Шляхом підписання цієї заяви Я _________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, контактні дані, паспортні дані, місце проживання) 

надаю добровільну згоду Банку на збір та обробку моїх персональних даних, отриманих 

згідно даної заяви, в тому числі, здійснювати їх передавання Виконавцю Акції 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», в обсязі, необхідному 

для отримання Подарунку Акції, , з метою реалізації Правил Акції та отримання 

Подарунку Акції.  

В момент підписання цієї заяви, я підтверджую, що я належним чином 

повідомлений (проінформований) Банком про те, що Банк, а в подальшому і 

Виконавець є володільцями моїх персональних даних, про склад та зміст зібраних 

Банком персональних даних, мету їх обробки, про  третіх осіб, яким такі дані 

передаватимуться, а також про мої права як суб’єкта персональних даних, визначені 

Законом України «Про захист персональних даних». При цьому, я відмовляюсь від 

свого права отримувати повідомлення про передачу/надання доступу до моїх 

персональних даних третім особам, вказаним в цій заяві, а Банк/Виконавець Акції 

відповідно не повинен повідомляти мене про таку передачу/надання доступу та 

звільняється від відповідальності за нездійснення зазначеного повідомлення. 

Підписуючи дану заяву, я погоджуюсь, що з мене, відповідно до вимог чинного 

законодавства України, буде утримано податок з доходу фізичних осіб та військовий збір 

у розмірі та в порядку, встановленому Податковим Кодексом України.  

 

Я надаю добровільну згоду на безоплатне використання моїх фотографій та будь-

яких інших зображень в друкованих та/або відео та/або аудіоматеріалах (в тому числі в 

матеріалах ЗМІ), а також в рекламних цілях без територіальних та часових обмежень 

використання . 

 

З умовами отримання Подарунку Акції ознайомлений та згоден. Ніяких претензій 

не маю. 

 

 

  _____________________ 
(підпис) 


