
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ  

«Вебінари, що повертають до життя» 

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

 

1. ЗАМОВНИК ТА ОРГАНІЗАТОРИ АКЦІЇ 

1.1. Замовником Акції є Компанія Masterсard Europe SA, що знаходиться за адресою: 198/A, Chaussée de Tervuren, 

1410 Waterloo, Belgium (далі – «Замовник»). 

1.2. Організаторами Акції є банки України, які приєдналися до Акції (далі – «Організатор»/«Банк»). 

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1. В Акції беруть участь громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які в 

установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України (ІПН), 

а також, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття ІПН, за умови наявності відповідної відмітки 

у паспорті/ID-картці, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років та які є держателями преміальних карток 

Platinum, World Black Edition або World Elite платіжної системи Mastercard, емітованих Банком (далі відповідно – 

«Учасник» та «Картка»). 

2.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 

2.2.1. особи, які не виконали умови цих Правил; 

2.2.2. особи, які перебувають у трудових відносинах з Замовником/Організатором;  

2.2.3. найближчі родичі (дитина, брат, сестра) осіб, перелічених в підпункті 2.2.2 цих Правил. 

 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. Акція проводиться на території усіх країн світу, за винятком Російської Федерації та Республіки Білорусь.  

3.2. Період проведення Акції: з 27 лютого 2023 року по 26 травня 2023 року включно (далі – «Період Акції») та 

складається з таких етапів: 

1 етап: 27.02.2023 – 09.03.2023 року включно; 

2 етап: 10.03.2023 – 20.03.2023 року включно; 

3 етап: 21.03.2023 – 31.03.2023 року включно; 

4 етап: 01.04.2023 – 11.04.2023 року включно; 

5 етап: 12.04.2023 – 23.04.2023 року включно; 

6 етап: 24.04.2023 – 04.05.2023 року включно; 

7 етап: 05.05.2023 – 15.05.2023 року включно; 

8 етап: 16.05.2023 – 26.05.2023 року включно; 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ 

4.1. Ці правила розміщуються на сайті mastercard.ua, а також організатори повідомляють потенційних Учасників про 

умови проведення Акції шляхом розміщення цих Правил на сайті Банку та/або направлення sms-/viber повідомлень 

та/або листів на електронну пошту.  

4.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Замовником/Організаторами протягом всього Періоду Акції. 

Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організаторами. Такі зміни та доповнення 

набувають чинності з моменту повідомлення Учасників шляхом, вказаним в п. 4.1 Правил.  

4.3. Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник 

погодився зі змінами до Правил. 

4.4. Якщо з будь-якої причини, що знаходиться поза межами контролю Організаторів/Замовника, будь-який етап цієї 

Акції не може проводитися так, як це заплановано, і така причина впливає на виконання, безпеку, достовірність 

визначення результатів та/або належне проведення Акції, Замовник/Організатори можуть 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. 

 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

5.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом відповідного етапу Періоду Акції здійснити сумарні оплати 

Карткою товарів/послуг на загальну суму не менше 10 000,00 грн (десяти тисяч гривень 00 копійок) у торговельно-

сервісних підприємствах та/або у мережі Інтернет (далі кожна оплата Карткою – «Транзакція»).  

Транзакції, які будуть здійснені з використанням Карток, відкритих до різних поточних карткових рахунків 

Учасника, не підсумовуються між собою, а враховуються лише в межах одного поточного карткового рахунка. 

5.2. Дані про кожну Транзакцію автоматично заносяться до бази Акції (далі – «База Акції»). 

5.3. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Банк. 

5.4. Організатори/Замовник узгодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників від участі в Акції в разі 

виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником цих Правил або встановлення факту умисного 

порушення Учасником цих Правил. 

5.5. Не відповідають умовам Акції: 

- операції, які було здійснено до 00:00 годин 27 лютого 2023 року та після 23:59 годин 26 травня 2023 року за 



київським часом;  

- операції з оплати дорожніх чеків та (або) лотерейних білетів; 

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

- операції з отримання готівки у будь-який спосіб; 

- операції, здійснені не за допомогою Карток, вказаних в п. 2.1 Правил. 

 

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

6.1. Заохоченнями Акції є: 

6.1.1. Доступ до онлайн-лекції на тему «Антистрес», лектор Олександр Коляда – за виконання умов Акції в 1 етапі 

Періоду Акції – у кількості не більше 500 шт.; 

6.1.2. Доступ до онлайн-лекції на тему «Як моніторити своє психічне здоров’я під час війни», лектор Євген Пілецький 

– за виконання умов Акції в 2 етапі Періоду Акції – у кількості не більше 500 шт.; 

6.1.3. Доступ до онлайн-лекції на тему «Як відновити сон після війни», лектор Ольга Маслова – за виконання умов 

Акції в 3 етапі Періоду Акції – у кількості не більше 500 шт.; 

6.1.4. Доступ до онлайн-лекції на тему «Ресурсність», лектор Олександр Коляда – за виконання умов Акції в 4 етапі 

Періоду Акції – у кількості не більше 500 шт.; 

6.1.5. Доступ до онлайн-лекції на тему «Тривожність і страх у нових реаліях», лектор Євген Пілецький – за виконання 

умов Акції в 5 етапі Періоду Акції – у кількості не більше 500 шт.; 

6.1.6. Доступ до онлайн-лекції на тему «ПТСР», лектор Олексій Карачинський – за виконання умов Акції в 6 етапі 

Періоду Акції – у кількості не більше 500 шт.; 

6.1.7. Доступ до онлайн-лекції на тему «Mindfulness», лектор Євген Пілецький – за виконання умов Акції в 7 етапі 

Періоду Акції – у кількості не більше 500 шт.; 

6.1.8. Доступ до онлайн-лекції на тему «Щастя», лектор Олександр Коляда – за виконання умов Акції в 8 етапі Періоду 

Акції – у кількості не більше 500 шт. 

Замовник залишає за собою право вносити зміни у перелік/тематику онлайн-лекцій. 

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

6.3. Заохочення мають бути призначені для особистого використання Переможцями Акції та не можуть мати ознак 

рекламного чи комерційного замовлення. 

6.4. Один Учасник може отримати по одному Заохоченню за кожний етап Періоду Акції.  

 

7. УМОВИ Й ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

7.1. Визначення Переможців Акції відбувається Організатором протягом 2 (двох) банківських днів по завершенні 

відповідного етапу Періоду Акції на основі Бази Акції за відповідний етап Періоду Акції, а саме визначаються 500 

(п’ятсот) Учасників, які першими виконали умови Акції протягом відповідного етапу Періоду Акції. 

7.2. За результатами визначення Переможців Акції у кожному випадку формується протокол, який засвідчується 

підписами уповноважених осіб Організатора (далі – «Протокол»).  

7.3. Результати визначення Переможців Акції є остаточними й оскарженню не підлягають. 

7.4. Організатор забезпечує вручення Заохочень Переможцям Акції шляхом відправлення посилань на відповідне 

Заохочення на електронну пошту або іншими доступними банківськими каналами протягом 3 (трьох) банківських 

днів з моменту відповідного визначення Переможців Акції згідно з умовами п. 7.1 Правил.  

7.5. Організатор/Замовник не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб 

Учасниками/Переможцями Акції і прав на одержання Заохочень.  

7.6. Організатор/Замовник не несуть відповідальності за неможливість скористатись Заохоченнями з будь-яких 

причин, а також за можливі наслідки використання Заохочень. 

7.7. Організатор/Замовник звільняються 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/Замовника обставини. 

7.8. Організатор/Замовник не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні 

каналів зв’язку та мережі Інтернет під час проведення Акції, внаслідок яких Переможці Акції не були 

повідомлені/були несвоєчасно повідомлені про перемогу в Акції та/або також не отримали/несвоєчасно отримали 

Заохочення. 

 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або 

питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалює Замовник, яке є остаточним і не підлягає оскарженню. 

8.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам повідомляється: 

8.2.1. Володільцями персональних даних Учасників та Переможців Акції є Організатори; 

8.2.2. персональні дані Учасників та Переможців Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, 

маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; 

8.2.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 8.2.2 цих Правил, обробляються прізвище, ім’я, по 

батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, ІПН, електронна адреса; 

8.2.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, 



зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення 

персональних даних; 

8.2.5. Розпорядниками персональних даних Переможців Акції є Організатори, їм надаються всі права та 

покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом; 

8.2.6. персональні дані Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути 

передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 8.2.2 цих Правил. Окрім того, передача третім особам 

персональних даних Переможців Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи 

дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це 

необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;  

8.2.7. персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду Акції, після чого 

вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможців 

Акції будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка 

вказана у п. 8.2.2 цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання 

персональних даних. 

8.2.8. Переможці Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних надіславши Володільцю 

персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на 

участь в Акції/отримання Заохочення.  

8.2.9. Учасники володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону. 

8.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник/Переможець Акції тим самим надає згоду Володільцю на обробку його 

персональних даних в обсязі та на умовах, які вказані у п. 8.2 цих Правил. 

8.4. Організатор/Замовник не несуть відповідальності за: 

- неотримання Переможцем Акції Заохочення з вини такого Переможця Акції; 

- інші обставини, які не залежать від Організатора/Замовника. 

8.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор/Замовник не зобов’язані листуватися з Учасниками 

та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції. 

8.6. Правила затверджені Замовником та діють протягом Періоду Акції.  

 

 


