Офіційні правила проведення Акції
«Видавайте готівку з кас – вигравайте систему AJAX»
1. Терміни й загальні положення Правил:
1.1. Цими Офіційними правилами (далі — Правила) акції «Видавайте готівку з кас – вигравайте
систему AJAX » (далі — Акція) визначають порядок та умови її проведення. Участь в Акції безоплатна.
Акція не є азартною грою, і її не можна використовувати в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції
означає повне й беззастережне прийняття учасником усіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції: Акція проводиться на території України (за винятком території, що
визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у
зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій
території України» від 1504.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та
Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони
«Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності
України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання
окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими
територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).
1.3. Період проведення Акції: Акцію проводять у період з 00:01 години 01.09.2021 року до 23:59 години
31.10.2021 року (включно) за київським часом (далі — Період), та розподілена на декілька етапів (надалі
– «Етап/Етапи Акції»):
Перший Етап - з 00:01 години 01.09.2021 року до 23:59 години 30.09.2021 року (включно) за київським
часом;
Другий Етап - з 00:01 години 01.10.2021 року до 23:59 години 31.10.2021 року (включно) за київським
часом;
надалі «Етап Акції» та/або разом «Етапи Акції»
1.4. Організатор Акції: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (надалі –
«Організатор»). Місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.
1.5. «Виконавець Акції»: ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (надалі – «Виконавець») Місцезнаходження:
04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, б. 41, код ЄДРПОУ 3853655, тел. 044 451 84 33. Представник: Євген
Бортнійчук (visa-promo@havasengage.com.ua).
1.6. Заохочення: сертифікат номіналом 20 000 грн., для використання в охоронних системах «AJAX»,
докладніше в розділі четвертому цих Правил;
1.7. Учасники Акції: фізичні особи що є представниками юридичних осіб резидентів (юридичні і/або
фізичні особи — підприємці, яких зареєстровано в такому статусі згідно із законодавством України) які
проводять господарську діяльність та підключені до сервісу «Видача готівки», та які здійснили реєстрацію
згідно з п. 3.1.1. цих правил (надалі - «Учасник» або «Учасники»).
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або
співробітники Виконавця/Організатора, члени їх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або
приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їх сімей.
1.8. «Переможець» — це Учасник, що отримав право на отримання Заохочення за результатами
визначення згідно з п. 4.9 цих Правил, і який виконав умови п.п. 3.1 та. 4.10 цих Правил з метою отримання
Заохочення.
1.9. «Офіційна сторінка Акції» — вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою
Інтернет-адресою https://www.oschadbank.ua/zvisno-gotivka (надалі – «Офіційна сторінка»).
1.10. Організатор має право змінити умови, місце (територію) й строки (період) проведення Акції,
попередивши про це через публікування повідомлення про відповідні зміни Правил і розміщення нової
версії Правил на офіційній сторінці.
2. Учасники Акції
2.1. Учасниками Акції є фізичні особи що є представниками юридичних осіб резидентів (юридичні і/або
фізичні особи — підприємці, яких зареєстровано в такому статусі згідно із законодавством України) які
проводять господарську діяльність та підключені до сервісу «Видача готівки», та які здійснили реєстрацію
згідно з п. 3.1.1. цих правил.
2.2. Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення із цими Правилами. Відмову
Учасника від їх належного виконання вважають відмовою Учасника від участі в Акції й отриманні
Заохочень. У разі порушення будь-якої з умов і/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх
інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення і будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, протягом Періоду проведення
Акції потрібно вчинити наступні дії:
3.1.1. Для отримання статусу «Учасник Акції» фізичній особі що є представниками юридичних осіб
резидентів (юридичних осіб і/або фізичні особи — підприємці, яких зареєстровано в такому статусі згідно
із законодавством України) які проводять господарську діяльність та підключені до сервісу «Видача
готівки», потрібно Зайти на Офіційну сторінку та заповнити реєстраційну форму Учасника, а саме
зазначити такі дані:
 Прізвище Ім’я та по батькові Контактної особи або фізичної особи — підприємця;
 Телефон Контактної особи або фізичної особи — підприємця;
 Код ЄДРПОУ фізичні особи — підприємці, або юридичної особи представником якої є Контактна
Особа
 Назва юридичної особи або найменування фізичної особи — підприємця
 погодитись з Правилами Акції шляхом проставляння відповідної відмітки у реєстраційній формі
3.1.2. Протягом одно або кожного Етапу Акції надавати клієнтам торгівельної токи послуги з продажу
товарів та/або послуг, та обов’язково послугу з використанням POSтерміналу «Ощадбанк» та
надавати клієнтам послуги з зняття готівки з карт. Для того щоб прийняти участь у визначенні
Переможців Акції, Учасник акції має виконати наступні вимоги:
- Для кожного окремого POS- терміналу «Ощадбанк» не менше 10 (десяти) унікальних операцій (з
різних карток Visa) по зняттю будь-якої кількості готівки з будь якої банківської карти Visa. Сума
оплати клієнтом товару/послуги при цьому має бути не менша 50 грн.
Операції з зняття готівки/оплати з однієї унікальної картки Visa (держателем якої є одна фізична
особа) може бути врахована до участі в Акції не більше 1(одного) разів за один Етап проведення
Акції.
Кожні 10 операцій які відповідають вимогам цих правил, здійснені в період проведення одного етапу
Акції зараховується як одне додавання даних Учасника в список з якого буде проводитися визначення
переможців відповідного етапу Акції. Чим більше кількість операцій тим більше шансів на отримання
Заохочення. Операції здійснені в одному етапі Акції до наступного Етапу Акції не переносяться та
не зараховуються. Для участі у визначенні переможців наступного Етапу Акції, Учасник має
здійснювати операції в період дії наступного Етапу Акції.
4. Заохочення Акції та порядок їх отримання.
4.1. Заохоченнями Акції є: сертифікат номіналом 20 000 грн., для використання в охоронних системах
«AJAX» - всього 6 (шість) Заохочень на весь період проведення Акції.
Під сертифікатом мається на увазі Сертифікат номіналом 20 000 грн., для використання в охоронних
системах «AJAX». Сертифікат покриває товари та послуги в охоронних системах «AJAX» в розмірі свого
номіналу, Переможець має право покрити будь-які витрати понад номінал сертифікату за власний кошт.
Строк дії сертифікату до 31.05.2022 У випадку якщо сертифікат не буде використано до вказаного строку,
жодні компенсації власнику сертифікату не надаються.
Кожен Учасник Акції, який виконав вимоги цієї акції згідно з п. 3.1.1. цих Правил, може тримати право
на отримання не більше 1 (одного) Заохочення за весь період проведення Акції.
4.2. Заміна Заохочення будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не
підлягає.
4.3. Виконавець/Організатор не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого
використання Заохочення Переможцем після його одержання, зокрема, за неможливість Учасником
скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання
Заохочення.
4.4. Відповідальність Виконавця/Організатора обмежується вартістю Заохочення.
4.5. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочення, зокрема ПДФО та
військового збору, здійснюються Виконавцем Акції відповідно до чинного законодавства України.
4.6. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочення та враження від його використання, що зазначені
(можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці та/або у рекламних матеріалах, які будуть поширюватись
про Акцію, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника.
4.7. Право на участь у визначення переможців Заохочення мають ті Учасники, котрі виконали умови
Правил відповідно до ст. 3 цих Правил.

4.8. Визначення Переможців, які отримають право одержати Заохочення, здійснюється Виконавцем Акції
на підставі списку Учасників наданого Організатором Акції, згідно з наступним графіком:
●

Визначення Переможця Першого Етапу Акції здійснюється до 29.10.2021 року, серед всіх
учасників Акції, які виконали умови Акції під час проведення Першого Етапу. Всього буде обрано
трьох Переможців Заохочення.

●

Визначення Переможця Другого Етапу Акції здійснюється до 30.11.2021 року, серед всіх
учасників Акції, які виконали умови Акції під час проведення Другого Етапу. Всього буде обрано
трьох Переможців Заохочення.

4.9. Визначення Переможців проводиться Виконавцем за допомогою сервісу random.org методом
випадкового вибору серед усіх Учасників, які виконали всі умови Акції відповідно до ст. 3 цих Правил в
період відповідного Етапу проведення Акції. Визначення проводиться окремо для кожного типу
заохочення.
Під час кожного визначення Переможця Акції Організатор також визначає 3 (трьох) резервних
Переможців Заохочення. Такі Резервні переможці матимуть можливість отримати Головне Заохочення у
випадку неможливості вручення Заохочення основному Переможцю, та/або відмови від нього основного
Переможця.
4.9.1. Оголошення результатів щодо визначення Переможця та резервних Переможців, відбувається
шляхом розміщення Організатором вказаної інформації на Офіційній сторінці Акції
https://www.oschadbank.ua/zvisno-gotivka (як визначено в п. 1.9 цих правил) в день проведення
відповідного визначення.
4.10. Порядок Отримання Заохочень:
4.10.1 Для отримання Заохочення, Учаснику, якого (яку) було визначено Переможцем, необхідно
протягом 10 (десяти) робочих днів з дати публікації результатів визначення Переможця звернутися
до Виконавця шляхом направлення електронного листа на контактну адресу Виконавця, вказану в
п.1.5. цих правил, та надати:
● копію паспорта громадянина України, а саме 1, 2 сторінки — обов’язково, 3, 4, 5, 6 сторінок
— за вимогою Виконавця, і сторінки з відмітками про реєстрацію, якщо така є, або дані IDкартки громадянина України;
● копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
(ідентифікаційний номер) (або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).
4.10.2.
Передача Виконавцем Заохочення відбудеться протягом 15 днів від дати визначення
Переможця Акції, шляхом направлення електронного сертифікату на електронну Переможця.
4.11. Відмова від надання зазначених вище копій документів, надання їх пізніше вказаного строку,
надання копій документів, що мають ознаки фальсифікації, надання неповних / нерозбірливих копій
документів, відмова Переможця від підписання Акту приймання-передачі, відмова пред’явити оригінал
документу що посвідчує особу Переможця / довідку про присвоєння індивідуального податкового номера
(реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи – платника податків, або документ, у якому
проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків), при підписанні Акту приймання-передачі, позбавляє такого Переможця права на отримання
Заохочення та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання
Заохочення.
4.12. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником
Заохочення.
5. Обмеження
5.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду Учасника Акції з
цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмову Учасника Акції від належного
виконання цих Правил вважають відмовою Учасника Акції від участі в Акції (водночас така особа не має
права на одержання від Виконавця/Організатора будь-якої компенсації).
5.2. Кожен Учасник та Переможець Акції, беручи участь в Акції, надає Організатору і Виконавцю Акції
пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших
матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, зокрема, але не обмежуючись ним, право

публікації (наприклад його імені й зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих,
аудіо- й відеоматеріалах, інтерв’ю в ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема
рекламного змісту) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і способом використання, і таке
використання Організатор/Виконавець жодним чином не відшкодовуватиме. Надання такої згоди
розглядають відповідно до ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України й Закону України «Про захист
персональних даних».
5.3. У разі виникнення ситуації, що передбачає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних
питань і/або питань, які не врегульовано в цих Правилах, остаточне рішення ухвалюють Виконавець та
Організатор.
5.4. Організатор може змінити й/або доповнити Правила протягом усього Періоду Акції. Зміна й/або
доповнення цих Правил та умов Акції можливі в разі їхнього затвердження й оприлюднення в тому
самому порядку, що визначено для інформування про Правила й умови Акції. Такі зміни й доповнення
набувають чинності після оприлюднення на офіційній сторінці.
5.5. Виконавець/Організатор звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору),
зокрема: стихійні лиха, пожежа, повінь, будь-які військові дії, блокади, зміни в законодавстві, що діє на
території проведення Акції або на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного або
надзвичайного стану й інших непідвладних контролю з боку Виконавця/Організатора обставин.
6. Додаткові умови:
6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється
шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці https://www.oschadbank.ua/zvisno-gotivka
6.2. Організатор та Виконавець, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі
настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого
характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні
контролю з боку Організатора та Виконавця, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок
яких Участь у Акції стає неможливою.
6.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких
спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Виконавець
Акції залишає за собою. Таке рішення Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
6.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках
цих Правил.
6.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного
законодавства України.
6.6. Компанія «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» і будь-які її афілійовані особи не беруть участі в
проведенні розіграшів, визначенні Переможців, а також врученні Заохочень, і не несуть відповідальності
за дотримання Виконавцем/Організатором законодавства України та цих Правил, а також не відповідають
за претензіями Учасників.

