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Правила проведення розіграшу призів рекламної акції 

«Подарунки за розрахунки! Карткою платиш – виграш маєш!» 

1. Організатор та виконавець розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! 

Карткою платиш – виграш маєш!» (далі – Розіграш) 

1.1. Організатором і виконавцем Розіграшу є Публічне акціонерне товариство «Комерційний 

Індустріальний Банк», яке зареєстровано відповідно до законодавства України за адресою:     

м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6  (далі - Організатор). 

1.2. Для проведення Розіграшу та підведення підсумків Організатор створює Організаційний 

комітет (далі - Оргкомітет). Оргкомітет у своїх діях керується чинним законодавством України 

та Правилами і несе відповідальність за їх дотримання. 

1.3. Розіграш проводиться з метою активізації розрахунків клієнтів платіжними картками, 

емітованими Організатором, у торгівельно-сервісній мережі (безготівкові розрахунки). 

2. Територія та строки проведення Розіграшу 

2.1. Розіграш проводиться на всій території України (далі - Територія) в період з 25 серпня 

2015 по 24 вересня 2015 року включно (далі - Період проведення Розіграшу) у відповідності з 

правилами Розіграшу. 

2.2. Термін проведення Розіграшу може бути змінений Організатором за його власним 

рішенням самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути 

передбачені Організатором. 

3. Учасники Розіграшу 

3.1. Учасниками Розіграшу (далі - Учасники Розіграшу або Учасники) є фізичні особи, які: 

 досягли 18 років; 

 надали Організатору до 24 вересня 2015 року номер мобільного телефону та/або 

адресу електронної пошти в Опитувальнику; 

 мають діючу платіжну картку, емітовану Організатором до власного поточного 

рахунка з використанням електронного платіжного засобу та яка оформлена перед 

початком або в Період проведення Розіграшу; 

 здійснили в Період проведення Розіграшу за допомогою платіжної картки не менше 3 

(трьох) розрахунків у торгівельно-сервісній мережі (безготівкові розрахунки) на суму 

від 300 (трьохсот) гривень кожна транзакція. Не менше 3 (трьох) розрахунків може 

бути здійснено: 

o або в повному обсязі в рамках одного поточного рахунку з використанням 

електронного платіжного засобу, відкритого у Організатора на ім’я Учасника; 



 

 

o або частинами в рамках декількох поточних рахунків з використанням 

електронних платіжних засобів, відкритих у Організатора на ім’я Учасника. 

3.2. Не визнаються Учасниками Розіграшу і не мають права брати в ньому участь члени 

Оргкомітету, а також особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних 

Правил. 

4. Призи Розіграшу 

4.1. Фонд призів формується на розсуд Організатора. 

4.2. Під призом розуміється перерахування грошової суми у національній валюті на один з 

поточних рахунків з використанням електронного платіжного засобу, відкритих на ім’я 

Учасника у Організатора  на суму 200 (двісті) гривень. 

4.3. Кількість призів: 10 (десять) штук. 

4.4. Призовий фонд Розіграшу обмежений і складає зазначену в п. 4.3. кількість. 

4.5. Організатор залишає за собою право збільшити кількість призів Розіграшу або додатково 

включити в Розіграш інші призи, не передбачені цими Правилами. 

4.6. Відповідальність Організатора щодо видачі призів обмежена виключно вищезгаданою 

кількістю призів. 

4.7. Заміна призів Розіграшу будь-яким іншим благом не допускається. 

4.8. Оподаткування осіб, які отримали приз, проводиться відповідно до чинного 

законодавства України. Організатор за свій рахунок здійснює оподаткування осіб, які 

отримали приз, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

5. Умови визначення переможців Розіграшу 

5.1. Визначення Учасників, які отримають право на отримання призу (далі - «Переможці»), 

здійснюється відповідно до цих Правил та з дотриманням такої процедури: 

5.1.1. Визначення Переможців відбувається за допомогою сайту https://www.random.org 

5.1.2. Переможці будуть визначені випадковим чином серед групи Учасників Розіграшу.  

5.2. Визначення Переможців, які отримали право на отримання призу Розіграшу, 

відбувається в офісі Організатора, за участю представників Оргкомітету. 

5.3. Результати визначення Переможців Розіграшу, які отримали право на отримання призу, 

оформляються протоколом, який підписується представниками Оргкомітету.  

5.4. Результати Розіграшу, тобто інформація про Переможців, буде розміщена на сайті 

http://www.cib.com.ua, а також Переможцям буде здійснено дзвінок та/або надіслано смс-

повідомлення на номер мобільного телефону та/або надіслано лист на електронну адресу, 

зазначену ними в Опитувальниках. 

5.5. Призи вручаються Переможцям починаючи з 06 жовтня 2015 року. 

5.6. Один Учасник може стати лише один раз Переможцем в рамках даного Розіграшу 

незалежно від кількості відкритих поточних рахунків з використанням електронних 

платіжних засобів, відкритих у Організатора на ім’я Учасника. 

5.7. Детальні умови Розіграшу, а саме ці Правила, так само як і інша інформація, що 

стосується Розіграшу, розміщуються на сайті http://www.cib.com.ua 

6. Переможці Розіграшу 

6.1.1. Якщо Переможець Розіграшу з будь-яких причин, незалежних від Організатора, не має 

можливості отримати приз (в т.ч. якщо номер мобільного телефона та адреса електронної 

https://www.random.org/
http://www.cib.com.ua/
http://www.cib.com.ua/


 

 

пошти Учасника були не вказані, якщо поточний рахунок з використанням електронного 

платіжного засобу, відкритого у Організатора на ім’я Учасника для отримання призу 

відсутній), такий Учасник не має права на отримання призу, жодних додаткових заохочень, 

компенсацій та інших виплат від Організатора. 

6.1.2. Взявши участь у Розіграші, Учасники надають Організатору (який є володільцем бази 

персональних даних АТ «КІБ») свою згоду на: 

6.1.2.1. добровільну, повну і безумовну (беззастережну) згоду на обробку його (її) 

персональних даних, як суб’єкта персональних даних у значенні Закону України «Про захист 

персональних даних» у базі персональних даних АТ «КІБ» (далі – БПД).  

Метою, ціллю та призначенням обробки персональних даних суб’єкта персональних даних в 

БПД є реалізація  підприємницької діяльності АТ «КІБ»,  а також  захист від  ризиків, які 

пов’язані з  підприємницькою діяльністю, відповідно до вимог законодавства України,  в 

тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та/або статуту АТ «КІБ» 

та/або внутрішніх нормативних документів  АТ «КІБ», а також з метою участі в акції.  

Суб’єкт персональних даних  БПД надає право АТ «КІБ»  на обробку отриманих від нього 

персональних даних  в обсязі, який визначається останнім на свій розсуд відповідно до 

сформульованої мети. 

Суб’єкт персональних даних  БПД надає право АТ «КІБ»  на свій розсуд визначати порядок 

обробки, використання, доступу та поширення (в повному обсязі або частково) персональних 

даних суб’єкта персональних даних  БПД іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із 

персональними даними. 

Цим суб’єкт персональних даних БПД засвідчує, що він ознайомлений про: включення його 

(її) персональних даних до БПД; про свої права, які визначені Законом України «Про захист 

персональних даних»; мету збору даних та осіб, яким передаються та/або можуть бути 

передані його (її) персональні дані. 

6.1.2.2. використання такої інформації Організатором з метою проведення Розіграшу 

відповідно до чинного законодавства України; 

6.1.2.3.  отримання листів на пошту та/або смс-повідомлень на номер мобільного телефону 

Учасника від Організатора з інформацією про послуги, акції, які пропонує Організатор. 

7. Порядок і спосіб інформування про умови Розіграшу: 

7.1. Інформування щодо Правил та умов Розіграшу здійснюється за допомогою анонсування 

Розіграшу та розміщення офіційних Правил та умов Розіграшу на web-сайті, який знаходиться 

в мережі Інтернет за наступною адресою: http://www.cib.com.ua, а також може 

здійснюватися на розсуд Організатора за допомогою розсилки листів електронною поштою, 

смс-повідомлень на наявні в Організатора номери мобільних телефонів. 

7.2. Ці Умови можуть бути змінені та / або доповнені Організатором протягом всього строку 

проведення Розіграшу. Зміни та / або доповнення цих Правил та умов Розіграшу можливі у 

випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що 

визначений для інформування про Умови Розіграшу. Такі зміни/доповнення набирають 

чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо 

змінами / доповненнями до цих Правил та умов. 

8. Надання інформації 

http://www.cib.com.ua/


 

 

8.1. Для отримання призу в рамках цього Розіграшу Учасник повинен надати Організатору 

інформацію (в т.ч. особисті дані), визначену даними Правилами. 

8.2. Ця інформація може бути змінена Учасником протягом всього строку проведення 

Розіграшу шляхом додаткового інформування Організатора. 

8.3. Беручи участь в Розіграші, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на 

використання Організатором наданої інформації з маркетинговою та / або будь-якою іншою 

метою методами, що не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі 

третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, 

інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право 

публікації в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відео матеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у разі 

отримання призу, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т. ч. рекламного 

характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і 

таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та / або будь-

якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 

308 Цивільного Кодексу України. 

8.4. Організатор Розіграшу гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої 

інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо 

недоторканності особистої інформації, захисту персональних даних. Надання інформації 

іншим особам можливе лише на підставах і в порядку, визначеному чинним законодавством 

України. 

9. Обмеження Розіграшу 

9.1. Організатор не несе відповідальності за роботу інтернет провайдерів, операторів зв'язку, 

будь-які помилки поштових, кур'єрських або інших служб, в результаті яких поштові та 

електронні відправлення не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені або 

пошкоджені. 

9.2. Організатор не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих призів 

Переможцями Розіграшу після їх одержання, та за неможливість Переможців Розіграшу 

скористатися наданим призом з будь-яких причин. 

9.3. Організатор не вступає в будь-які спори щодо визнання будь-яких осіб Учасниками та 

прав на отримання призів. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав 

сторін у будь-яких суперечках. 

9.4. Отримання призу допускається тільки особами, які є Учасниками. 

9.5. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у 

тому числі інформації щодо контактів з ними та адреси). 

9.6. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-

яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення 

приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення 

Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Розіграшу є остаточними і 

не підлягають перегляду. 

9.7. Організатор не несе 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 Розіграшу, інші непідвладні контролю з 

боку Організатора обставини. 



 

 

10. Інші умови Розіграшу 

10.1. Організатор забезпечує об'єктивність та неупередженість визначення Переможців 

Розіграшу. 

10.2. Беручи участь в Розіграші, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними 

Правилами Розіграшу і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих 

Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил (в т.ч. механіки, порядку 

та строків проведення Розіграшу та / або отримання призу тощо) вважається відмовою 

Учасника від участі в Розіграші та отримання призу, при цьому така особа не має права на 

одержання від Організатора будь-якої компенсації. 

10.3. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а 

саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до 

запропонованого договору, своєю участю в Розіграші всі Учасники Розіграшу погоджуються з 

цими Правилами та зобов'язуються їх виконувати. 

11. Застереження: 

11.1. Будь ласка, щоб уникнути непорозумінь - спочатку читайте уважно Правила Розіграшу. 

11.2. Просимо прийняти до уваги, що Організатор в будь-якому випадку залишає за собою 

право в будь-який момент припинити Розіграш, навіть якщо таке припинення відбудеться до 

його закінчення. У такому випадку Переможець визначатися не буде. Інформація про 

припинення Розіграшу буде публікуватися. 

 


