
Офіційні правила акції  
«Звісно, сертифікати за карткові оплати» 

(надалі – «Правила» та «Акція» відповідно) 
 

Організатором Акції є Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», що 
знаходиться за адресою: Україна, 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, ЄДРПОУ 00032129 (надалі – 
«Організатор» або «Банк»). 
Партнером Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, адреса: Україна, 01030, м. Київ, вул. 
Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404А (далі – «Партнер»). 
Виконавцем Акції є ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», що знаходиться за адресою: Україна, 04080, 
м. Київ, вул. Кирилівська, 13Б, офіс 2 (надалі – «Виконавець»). 
Для проведення Акції Організатор, Партнер та Виконавець мають право залучати третіх осіб. 
 
1. Основні положення Акції 
1.1. Участь в Акції беруть громадяни України, яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років, які в 
період проведення Акції стали держателями платіжних карток Masterсard® для пенсійних виплат, емітованих 
АТ «Ощадбанк» (надалі відповідно –  «Учасник» та «Картка»). 
1.2. Учасниками не визнаються й не мають права брати участь в Акції особи, які не виконали умов цих Правил. 
1.3. Організатор/Партнер/Виконавець не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників 
Акції. 
1.4. Акція триватиме з 1 вересня 2022 року до 28 лютого 2022 року включно (надалі – «Період Акції») та 
скалитиметься з наступних етапів: 
1.4.1. перший етап  01.09.2022 - 30.11.2022 року; 
1.4.2. другий етап  01.10.2022 - 31.12.2022 року; 
1.4.3. третій етап  01.11.2022 - 31.01.2023 року; 
1.4.4. четвертий етап 01.12.2023 - 28.02.20232 року. 
Оскільки кожний з етапів передбачає здійснення Учасниками різних за характером дій протягом різних 
відрізків часу у межах етапу, дати закінчення попереднього  і початку наступного етапу перекриваються.  
 
1.5. Акція проводиться на всій території України, за винятком території проведення ООС,  тимчасово 
окупованої території та території на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої 
повноваження внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України  (надалі – «Територія Акції»).  
 
2. Умови участі в Акції 
2.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно: 
2.1.1.  з 1 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року включно отримати та активувати Картку. 
2.1.2. для участі у визначенні переможців Акції: 
2.1.2.1. за Перший етап Періоду Акції необхідно з 01.10.2022 по 30.11.2022 року включно отримати перше 
пенсійне зарахування на Картку та здійснити щонайменше одну оплату Карткою товарів/послуг на суму від 
100,00 грн (ста грн. 00 коп.) з ПДВ кожна у торговельно-сервісних підприємствах та/або у мережі Інтернет 
(надалі кожна оплата Карткою -  «Транзакція»); 
2.1.2.2. за Другий етап Періоду Акції необхідно з 01.11.2022 по 31.12.2022 року включно отримати перше 
пенсійне зарахування на Картку та здійснити Транзакцію; 
2.1.2.3. за Третій етап Періоду Акції необхідно з 01.12.2022 - 31.01.2023 року включно отримати перше 
пенсійне зарахування на Картку та здійснити Транзакцію; 
2.1.2.4. за Четвертий етап Періоду Акції необхідно з 01.01.2023 - 28.02.2023 року включно отримати перше 
пенсійне зарахування на Картку та здійснити Транзакцію. 
Дані про всіх Учасників, що виконали умови п. 2.1. цих Правил заносяться Організатором до бази Акції за 
відповідний етап (надалі – «База Акції»).  
2.2. База містить дату та час відкриття та активації Картки, дати пенсійних зарахувань та проведення 
Транзакцій, знеособлені номери телефонів Учасників, іншу інформацію, визначену Організатором. 
Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор. 
2.3. Не відповідають умовам Акції та не включаються до Бази Акції, дії Учасників, які було здійснено до 00:00 
год. 1 вересня 2022 року та після 23:59 год. 28 лютого 2023 року за київським часом. 
2.4. Організатор/Партнер/Виконавець мають право усунути будь-кого з Учасників від участі в Акції в разі 
виникнення сумнівів у виконанні таким Учасником умов цих Правил або в разі порушення Учасником цих 
Правил.  
 
3. Заохочення Акції 
3.1. Фонд Заохочень Акції включає в себе наступні гарантовані заохочення: 
3.1.1. електронні подарункові сертифікати АТБ номінальною вартістю 500 грн. – 4800 шт. (далі – 
«Заохочення»). 



 
3.2. Учасник може отримати лише одне Заохочення протягом Періоду Акції. 
3.3. Фонд Заохочень Акції обмежений і складає кількість, зазначену в п. 3.1. цих Правил 
3.4. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.  
3.5. Організатор залишає за собою право збільшити/змінити Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію 
додаткові подарунки/заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявного 
Заохочення. У випадку вичерпання Фонду Заохочень Акції, за рішенням Організатора Період проведення 
Акції може бути змінений. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор повідомляє про них у порядку, 
передбаченому в розділі 6 цих Правил. 
3.6. Відповідальність Організатора/Партнера/Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень, 
вказаних в п.3.1. Правил. 
3.7. Заохочення мають бути призначені для особистого використання Переможцем Акції та не можуть мати 
ознак рекламного чи комерційного замовлення. 
3.8. Характеристики Заохочень визначаються на розсуд Організатора/Партнера/Виконавця та можуть не 
відповідати очікуванням Учасників. 
 
4. Порядок визначення Переможців Акції 
4.1. Визначення Переможців Акції здійснює Виконавець на основі Бази Акції за відповідний етап Періоду 
Акції, наданої Організатором, у наступному порядку: 
4.1.1. з 1 по 24 грудня 2022 року визначаються 1200 (одна тисяча двісті) Переможців Першого етапу Періоду 
Акції, які першими належним чином виконали умови, передбачені п.п. 2.1.1. та 2.1.2.1. цих Правил, та 
гарантовано отримують Заохочення; 
4.1.2. з 1 по 24 січня 2023 року визначаються 1200 (одна тисяча двісті) Переможців Другого етапу Періоду 
Акції, які першими належним чином виконали умови, передбачені п.п. 2.1.1. та 2.1.2.2. цих Правил, та 
гарантовано отримують Заохочення; 
4.1.3. з 1 по 24 лютого 2023 року визначаються 1200 (одна тисяча двісті) Переможців Третього етапу Періоду 
Акції, які першими належним чином виконали умови, передбачені п.п. 2.1.1. та 2.1.2.3. цих Правил, та 
гарантовано отримують Заохочення;  
4.1.4. з 1 по 24 березня 2023 року визначаються 1200 (одна тисяча двісті) Переможців Четвертого етапу 
Періоду Акції, які першими належним чином виконали умови, передбачені п.п. 2.1.1. та 2.1.2.4. цих Правил, 
та гарантовано отримують Заохочення. 
4.2. За результатами визначення Переможців Акції в порядку, передбаченому п.4.1. Правил, у кожному 
випадку формується протокол, в якому фіксуються знеособлені номери мобільних телефонів Переможців 
Акції, та який підписується комісією Виконавця (надалі – «Протокол»).  
4.3. Результати визначення Переможців Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.  
 
5. Умови та строки вручення Заохочень Акції 
5.1. Вручення Заохочень Переможцям Акції здійснює Виконавець шляхом відправлення СМС-повідомлення, 
що містить код Заохочення, на знеособлений мобільний номер Переможця у наступні строки:  
5.1.1. протягом 10 робочих днів, починаючи з 25.12.2022 року за Перший етап Періоду Акції; 
5.1.2. протягом 10 робочих днів, починаючи з 25.01.2023 року за Другий етап Періоду Акції; 
5.1.1. протягом 10 робочих днів, починаючи з 25.02.2023 року за Третій етап Періоду Акції; 
5.1.1. протягом 10 робочих днів, починаючи з 25.03.2023 року за Четвертий етап Періоду Акції. 
Відправлення Виконавцем відповідного СМС-повідомлення є підтвердженням факту вручення Заохочення. 
5.2. Організатор/Партнер/Виконавець та залучені ними треті особи не несуть відповідальності 
за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через 
продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або 
місцевого самоврядування.  
Організатор/Виконавець звільняється від 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 Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця обставини 
стосовно залучених ним третіх осіб.  
У цьому випадку Організатор може  прийняти  рішення про відтермінування Акції  або зміну її умов, 
повідомивши про це Учасників Акції в порядку, передбаченому Розділом 6 цих Правил. 
5.3. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при 
використанні каналів зв’язку під час проведення Акції та вручення Заохочень, роботу операторів зв’язку, 
підприємств телекомунікацій України, будь-які помилки операторів зв’язку, за несвоєчасність/неможливість 
отримання Заохочення Переможцем Акції у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами 
контролю Організатора/Партнера/Виконавця.  
5.4. Організатор/Партнер/Виконавець не компенсують будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з 
подальшим використанням Заохочень. 
5.5. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Заохочень після 
їх одержання, за неможливість скористатись Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки 



використання Заохочень з боку Переможців Акції, за неотримання Переможцем Акції Заохочення з вини 
такого Переможця Акції. 
5.6. Якщо Переможець Акції не має можливості/бажання отримати та/або скористатися Заохоченням з 
причин, які не залежать від Організатора/Партнера/Виконавця, Організатор/Партнер/Виконавець не 
сплачують такому Переможцю Акції жодних компенсацій, у тому числі грошових, пов’язаних з такою 
неможливістю використання/отримання Заохочення 
 
6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 
6.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на сайті 
https://www.oschadbank.ua/promotion/zvisno-sertifikati-za-kartkovi-oplati 
6.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього Періоду Акції. Зміна 
та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором. Такі зміни та доповнення 
набувають чинності з моменту розміщення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо 
змінами/доповненнями до цих Правил.  
Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий 
Учасник погодився зі змінами до Правил. 
6.3. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора/Партнера/Виконавця, будь-який етап цієї 
Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу Сайту 
внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу 
Сайту, технічними несправностями Сайту або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться поза межами 
контролю Організатора та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або 
належне проведення Акції, Організатор може на свій власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, 
змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними в рамках Акції будь-які 
проведені транзакції тощо. 
7. Інші умови 
7.1. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами 
Акції та свою повну та безумовну згоду з ними та надають згоду Банку на обробку та використання його 
персональних даних. 
7.2. Умови проведення даної Акції та ці Правила не передбачають передачу персональних даних Учасників 

Виконавцю/Партнеру або третім особам. 
7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних 
питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. 
Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає. 
7.4. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор/Партнер/Виконавець не зобов’язані 
листуватися з потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, 
що стосуються умов проведення Акції. 
7.5. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції.  
 

https://www.oschadbank.ua/promotion/zvisno-sertifikati-za-kartkovi-oplati

