Правила проведення рекламної Акції «Запали літо»
1. Організатор Акції.
Організатором Акції «Запали літо» (далі – Акція) є АТ «СБЕРБАНК» (далі – Організатор),
що знаходиться за адресою: Україна, м Київ, вул. Володимирська, 46.
2. Основні положення Акції.
2.1
Учасниками Акції можуть стати громадяни України, а також іноземні громадяни та
особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний
номер облікової картки платника податків України, котрим на момент участі в Акції
виповнилося 18 років (надалі - «Учасник» та/або «Учасники»).
2.2
Період проведення Акції: з 20.07.2020 до 31.08.2020 (включно).
2.3
Результатом проведення Акції є надання 40 подарунків (Термокружки 20 шт.,
Термосумки 15 шт., Електро-гриль 5 шт.) Учасникам Акції.
3. Умови та порядок участі в Акції.
3.1
Для участі в Акції необхідно: клієнтам – фізичним особам - держателям
зарплатного пакету(ів) послуг («Лояльний», «Зарплатний люс», «Картка для виплат»,
«Картка GOLD») розрахуватися своєю (їми) платіжною (ними) карткою (ками) в POSтерміналах будь-якого банку світу на суму від 1 000 грн (еквівалент) сумарно. Кожен
учасник акції, гарантовано бере участь у розіграші подарунків (в залежності від категорії
суми розрахунку визначаються подарунки розіграшу - Категорія №1:1 000 грн. – 2 000
грн., Категорія №2: 2 000,01 грн. – 3 000 грн., Категорія №3: 3 000,01 грн. та більше).
3.2
Під назвою Акції «Запали літо» мається на увазі надання 40 (сорока) подарунків
(Термокружки 20 шт., Термосумки 15 шт., Електро-гриль 5 шт.) Учасникам Акції, які
виконали умови п. 3.1.
4. Призи Акції та порядок їх отримання.
4.1
Призовий фонд Акції – 40 подарунків (Термокружки 20 шт., Термосумки 15 шт.,
Електро-гриль 5 шт.). Заміна призів Акції будь-яким іншим благом не допускається.
4.2
Учасники Акції, які отримають подарунки, погоджуються з наданням Організатору
Акції персональних даних для податкового звіту за формою 1 ДФ до ДПС, а також, що
їхні імена, прізвища, фотографії, інтерв’ю та інші матеріали про них можуть бути
використані Організатором без отримання додаткової згоди та без додаткової плати з
метою інформування щодо результатів проведення Акції, а також у рекламних цілях.
4.3
Подання податкового звіту за формою 1 ДФ до ДПС за результатами Акції
здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
4.4
Невиконання Учасником Акції будь-яких умов, передбачених цими Правилами,
позбавляє відповідного Учасника Акції можливості отримання подарунку.
5. Визначення переможців та передача призів.
3.1
В розіграші приймають участь клієнти – фізичні особи - держателі зарплатного
пакету(ів) послуг («Лояльний», «Зарплатний люс», «Картка для виплат», «Картка
GOLD»).
3.2
Визначення 40 переможців відбуватиметься по закінченню акції в залежності від
суми розрахунку своєю (їми) платіжною (ними) карткою (ками) в POS-терміналах (1 пакет
= 1 учасник):

Розіграш
№1
№2
№3

Суми розрахунку для розіграшу подарунків
Категорія №1: 1 000 грн. – 2 000 грн.
Категорія №2: 2 000,01 грн. – 3 000 грн.
Категорія №3: 3 000,01 грн. та більше

3.3
Переможці Акції будуть визначені шляхом випадкової комп’ютерної вибірки за
допомогою random.org, серед Учасників Акції, що здійснили оплату своєю платіжною
карткою в POS-терміналі на суму від 1 000 гривень (еквівалент) в залежності від категорії
суми розрахунку.
3.4
У випадку, коли в рамках розіграшу не буде обрано визначену кількість переможців,
переможці для нерозіграних подарунків будуть визначені в додатковому розіграші серед
всіх учасників Акції.
3.5
Розіграш подарунків проводиться на 3-й робочий день, наступний за днем
закінчення кожного з періодів Акції.
3.6
Вручення подарунків проводиться протягом 30 робочих днів з моменту оголошення
переможців Акції.
3.7
По результатам визначення переможців
розіграшу подарунків, Організатор
повідомляє переможців за допомогою відправки SMS/Viber – повідомлення на номер
мобільного телефону, а також дзвінком з Банку не пізніше ніж через 5 днів після підписання
протоколу проведення розіграшу.
6. Обмеження.
6.1
До участі в Акції не допускаються співробітники Організатора та особи які не мають
особистого ідентифікаційного номеру України.
6.2
Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними
інформації (зокрема й інформації щодо номерів телефонів).
6.3
Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної
сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого
характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на
території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного
стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
6.4
Учасник Акції не може виграти більше одного подарунка.
2. Порядок і спосіб інформування щодо умов Акції.
7.1
Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та
розміщення офіційних Правил Акції на сайті Банку www.sbrf.com.ua. Додаткова інформація
щодо Правил Акції надається протягом усього періоду проведення Акції за номером гарячої
лінії Банку 5595 (дзвінки в межах України безкоштовні).
7.2
Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором Акції протягом
всього періоду проведення Акції. Зміна та / або доповнення цих Правил Акції можливі у
випадку їх затвердження та оприлюднення в тому ж порядку, що визначений для
інформування щодо Правил Акції.

