
 

Офіційні Правила проведення Акції 
«Користуйтеся ОщадPAY з карткою Visa без комісії» 

 

  

1. Терміни та загальні положення Правил: 
1.1. Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») рекламної акції «Користуйтеся 

ОщадPAY з карткою Visa без комісії» (надалі – «Акція») визначаються порядок та умови її 

проведення. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана 

в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття 

учасником всіх умов цих Правил. 

1.2. Територія проведення Акції: Акція діє на території України (за винятком території, 

що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополь, на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово 

окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII, а також ряду населених пунктів на 

території Донецької та Луганської областей, на підставі Указу Президента «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо 

подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» 405/2014 від 

13.04.2014 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»: акція проводиться в період з 00:01 години 05 травня 2022 

року до 23:59 години 30 червня 2022 року (включно) за Київським часом. 

1.4. «Організатор Акції»: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк 

України» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Гос-

пітальна, 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: Ткач Олександра (alexandra.tkach@havasengage.com.uа). 

1.6. «Партнер Акції»: «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (далі – Партнер). 

Місцезнаходження: США, 900 бульвар Метро Центер, Фостер Сіті, CA 94404 – 2775). 

1.7. «Заохочення» - відсутність комісійної винагороди/комісії  на користь Банка-еквайра 

при здійсненні оплати в мобільному додатку ОщадPay з використанням платіжної картки Visa. 

1.8. «Учасник Акції»:  юридичні особи-резиденти (в особі представників - фізичних осіб-

громадян України, які мають право першого підпису), і/або фізичні особи-підприємці, яких 

зареєстровано в такому статусі згідно із законодавством України,  які підключили послугу 

еквайрингу та є користувачами мобільного додатку ОщадPAY, встановленого до початку та/або 

в період проведення Акції (надалі – «ОщадPAY»), що повністю згодні з умовами Акції Беручи 

участь в Акції (надалі - «Учасник» або «Учасники»).  
Учасниками не можуть бути та не визнаються державні підприємства, комунальні 

підприємства, юридичні особи-нерезиденти, фізичні особи-підприємці-нерезиденти.  

1.9. «Офіційна сторінка Акції»: офіційна сторінка в загальнодоступній мережі Інтернет за 

адресою https://www.oschadbank.ua/ua/oschadpay, на якій розміщені Правила для публічного 

доступу (надалі – «Офіційна сторінка»). 

1.10. «Банк-еквайр»: юридична особа, яка здійснює Еквайринг. 
1.11. «Банк-емітент»: банк, що є учасником ПС та здійснює емісію ЕПЗ. 

https://www.oschadbank.ua/ua/oschadpay


1.12. «Держатель ЕПЗ»: фізична особа, яка на законних підставах використовує ЕПЗ, у 

тому числі й для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку з метою безготівкової 

оплати вартості товарів, робіт та/або послуг (включаючи послуги з видачі коштів у готівковій 

формі), які може запропонувати придбати Торговець. 
1.13. «Еквайринг/торговий еквайринг»: послуга технологічного, інформаційного 

обслуговування розрахунків за операціями, що здійснюються з використанням ЕПЗ у ПС, що 

надається за допомогою ОщадPay. 
1.14. «Платіжна картка Visa»: платіжна (банківська) картка, випущена міжнародною 

платіжною системою Visa. 
 

1.15. «Мобільний додаток ОщадPay»: програмний комплекс Публічного акціонерного 

товариства «Державний ощадний банк України», що забезпечує здійснення безконтактних 

розрахунків за ЕПЗ на мобільних пристроях з модулем NFC та з ОС Android версії 8.0 та вище, 

та з інстальованим на такому пристрої відповідним застосунком. Мобільний додаток ОщадPay - 

термінал та програмне РРО у смартфоні, який використовується для прийому оплат та 

фіскалізації чеків (безготівкових та готівкою), програмний РРО відповідає вимогам для 

фіскалізації чеків (безготівкових та готівкою) та щоденного звітування. Сервіс забезпечує 

партнер ТОВ «Укрпей». 

1.16. «Торговець»: юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми 

власності чи фізична особа-підприємець, яка відповідно до Договору, укладеного з Банком, 

приймає до обслуговування ЕПЗ з метою проведення Держателем ЕПЗ оплати вартості товарів, 

робіт чи послуг (включаючи послуги з видачі коштів у готівковій формі в межах послуги Purchase 

with Cash Out). 
1.17. «ПС»: національна або міжнародна платіжна система розрахунків між Банками-

емітентами та Банками-еквайрами із стандартизованими вимогами, правила та взаємодією між 

учасниками системи.  
1.18. «ЕПЗ»: електронний платіжний засіб, який є платіжним інструментом контактного 

або безконтактного типу, що відповідає стандартам відповідної ПС та вимогам чинного 

Законодавства за допомогою якого Держатель ЕПЗ ініціює переказ коштів з відповідного рахунку 

з метою безготівкової оплати вартості товарів, робіт та послуг (включаючи послуги з видачі 

коштів у готівковій формі), що реалізує Торговець. Може мати вигляд платіжної картки, 

мобільного платіжного інструменту або пристрою типу стікера, годинника, браслета, брелка 

тощо, в який вмонтовано NFCмодуль чи смарт-картку, що є носієм персоніфікованого 

платіжного додатку Банку-емітента. 
1.19. «NFC»: технологія бездротового зв’язку малого радіусу дії, за допомогою якої 

здійснюється обмін даними між ЕПЗ і Устаткуванням Публічного акціонерного товариства 

«Державний ощадний банк України» та ініціюється Операція по ЕПЗ безконтактним шляхом. 
1.20. Визначення термінів та скорочень, які наведені вище, мають тотожне значення як при 

вживанні в однині, так і в множині, як при вживанні термінів з великої літери, так і з маленької.  
1.21. Інші терміни, скорочення та їх тлумачення, що використовуються по тексту цих 

Правил, визначаються законодавством України. 

1.22. Виконавець має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення 

Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та 

розміщення нової версії Правил на Офіційній сторінці.  
 

2. Учасники Акції 
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:  

2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;  

2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;  

2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі 

такого Учасника в Акції. 
2.2. Учасник, приймаючи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з цими 

Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил (зокрема 

механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного 

виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку 



порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших 

Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації. 
 

3. Порядок участі в Акції   
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має 

вчинити наступні дії:  
3.1.1. Учасник має протягом періоду проведення Акції, використовуючи мобільний додаток 

«ОщадPay» та платіжну картку Visa, здійснювати операції з успішної оплати будь-яких товарів, 

робіт чи послуг. Сума операції не обмежена.   
 

3.2. Не відповідають умовам Акції: 
● Операції, які було здійснено до 00:01 години 05.05.2022 року та після 23:59 години 

30.06.2022 року за Київським часом; 
● операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків; 

● операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через 

мережу Інтернет; 
● будь-які операції з оплати будь-яких товарів, робіт чи послуг, після яких відбулося повне 

чи часткове повернення оплати за такі товари, роботи чи послуги; 

● будь-які операції без застосування мобільного додатку «ОщадPay» та платіжної картки 

Visa. 
3.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за будь-які помилки, внаслідок 

чого транзакція (оплата) не відбулась або відбулась із запізненням, та/або за технічні проблеми з 

передачею даних при використанні каналів зв'язку під час проведення Акції.  
3.4. Учасник, приймаючи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з Правилами 

і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником умов участі в Акції та умов 

отримання Заохочення, що передбачені Правилами, або відмова Учасника від їх належного 

виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочення. 
 

4. Заохочення Акції та порядок його отримання 
4.1. Заохоченнями Акції є: 
4.1.1. «Заохочення» - відсутність комісійної винагороди/комісії  на користь Банка-еквайра 

при здійсненні оплати в мобільному додатку «ОщадPay» з використанням платіжної картки Visa 

на весь період проведення Акції; 

4.1.2. Учасник Акції, який виконав вимоги цієї Акції, отримує право на отримання 

необмеженої кількості Заохочень за весь період проведення Акції.   

4.2 Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. 

Заохочення обміну та поверненню не підлягає.  
4.3. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання 

Учасником Заохочення.  
4.4. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного 

Учасника можливості отримати 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 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 

ними, 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. 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. 
5.4. Виконавець/Організатор, а також залучені ними треті особи, 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. 
6.2. 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.  
6.3. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності 

чинного законодавства України. 

6.4. Компанія Visa Inc. і будь-які її афілійовані особи не беруть участі в проведенні Акції, \ 

не несуть відповідальності за дотримання Виконавцем/Організатором законодавства України та 

цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників. 

6.5. Організатор та Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного та/або 

часткового виконання зобов’язань за Правилами 
6.6. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) 

Учасникам Акції повідомляється:  

 Власником персональних даних Переможців є Організатор.  

 Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, 

маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері 

бухгалтерського обліку.  

 Розпорядником персональних даних Учасників може бути Виконавець.  
 Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх 

можуть бути передані третім особам з вищевказаною метою. Окрім того, передача третім особам 

персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним 

особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», 

і лише (коли це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав 

людини.  

 Учасник може відкликати згоду на обробку своїх персональних даних після досягнення 

Розпорядником персональних даних мети по забезпеченню податкових відносин та відносин у 

сфері бухгалтерського обліку, надіславши Розпоряднику персональних даних письмовий запит 

на адресу, вказану у цих Правилах.  
 Учасники володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону.  

 Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор/Виконавець/Партнер не 

зобов’язані листуватися з потенційними учасниками і надавати пояснення з питань, що 

стосуються умов проведення, будь-яких інших питань щодо Акції.  


