
 
Офіційні правила Маркетингових акцій «Осіння феєрія», “Теплий 

листопад” та “WINTER DREAM” для клієнтів PRIVATE BANKING з 

безготівкових операцій за елітними картками Mastercard World Elite  

 

1. Терміни та визначення, використані в Офіційних правилах Маркетингових акцій: «Осіння 
феєрія», “Теплий листопад” та “WINTER DREAM”, для клієнтів ALLIANCE BANK| PRIVATE 

BANKING (далі -РВ) з безготівкових операцій за елітними картками Mastercard World ELITE 

(надалі – Офіційні правила), мають такі значення: 
1.1. Банк (Організатор) – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС», місце знаходження: 

01053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50 (Банківська ліцензія №97, видана Національним 
банком України 17.11.2011 року). 

1.2. Пакет послуг «Elite», «Elite Light» та «Elite Plus» – елітна платіжна картка класу 
Mastercard World Elite з додатковими фінансовими та нефінансовими послугами для держателя 
основної картки та додаткових для членів його сім’ї. 

1.3. Елітна платіжна картка класу Mastercard World Elite – основна та/або додаткова картка 
класу Mastercard World Elite, оформлена в рамках пакету послуг «Elite», «Elite Plus» та «Elite 
Light». 

1.4. Відділення – відокремлені структурні підрозділи Банку, на території яких фізичні особи 
сегменту PB мають можливість укласти Договір на відкриття поточного рахунку з використання 
електронних платіжних засобів в рамках пакету послуг «Elite», «Elite Plus» та «Elite Light». 

1.5. Учасник – фізична особа – утримувач основної або додаткової елітної картки Mastercard World 
Elite, емітованої АТ «БАНК АЛЬЯНС» в рамках пакетів послуг «Elite», «Elite Plus» та «Elite Light». 

1.6. Маркетингові акції: «Осіння феєрія», “Теплий листопад” та “WINTER DREAM”, 
для клієнтів ALLIANCE BANK| PRIVATE BANKING з безготівкових операцій за елітними 
картками Mastercard World Elite. (надалі – Маркетингова акція/Акція) – Акція, що 
проводиться Організатором, у рамках якої Банк надає Учаснику можливість прийняти участь у 
розіграші цінних подарунків за умови виконання дій, визначених в Офіційних правилах 

Маркетингової акції. 

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ 

2.1. Організатором та виконавцем Маркетингової акції є Департамент ALLIANCE BANK| PRIVATE          

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС». 

 

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

3.1. В Маркетинговій акції беруть участь фізичні особи - резиденти та нерезиденти України 

утримувачі основних та/або додаткових карток класу Mastercard World Elite, емітованих АТ 

«БАНК АЛЬЯНС» в рамках пакетів послуг «Elite», «Elite Plus» та «Elite Light» (далі – Учасник 

Акції/Учасники Акції/ клієнти ALLIANCE BANK| PRIVATE BANKING). 
3.2. Участь в Акції є безкоштовною: Банк не отримує винагороду від Учасників за їх участь в Акції. 

3.3. В акції не приймають участі співпрацівники Банку та їх родичі, пов’язані особи з Банком. 

4. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

4.1. Місце проведення Маркетингової акції: всі відділення Банку. 

4.2. Строки проведення Маркетингової акції: проводиться у період з «22» жовтня 2019 р. по 20 

січня 2020 року (включно) (далі – Період проведення Маркетингової акції). 

5. ПРАВИЛА (УМОВИ) УЧАСТІ В МАРКЕТИНГОВІЙ АКЦІЇ 

5.1. Для участі в Маркетинговій акції необхідно: 

5.1.1. Бути клієнтом ALLIANCE BANK| PRIVATE - утримувачем діючої, або оформити нову 

основну чи додаткову картку класу Mastercard World Elite в рамках пакету послуг «Elite», «Elite 

Plus» та «Elite Light»; 

5.1.2. Здійснити за допомогою елітної картки класу Mastercard World Elite, впродовж усього строку 

дії Акції,  оплату товарів та послуг на загальну суму від екв.50 000,00 гривень на місяць, 

виключаючи платежі на поповнення чи зняття грошей з рахунку, мобільного зв’язку, платежі 

на сплату комісій, платежі за допомогою сервісів Р2Р, безготівкові платежі за реквізитами тощо. 



5.3. Переможці Маркетингової акції визначаються із числа всіх учасників, шляхом 

визначення найбільшої суми транзакцій, здійснених в торгово-сервісній мережі від екв. 

50 000,00 гривень за підсумками кожного календарного місяця впродовж строку дії 

Акції. 

5.4. При визначенні Переможців не йдуть в розрахунок транзакції на поповнення чи зняття 

грошей з карткового рахунку, мобільного зв’язку, платежі на сплату комісій, платежі за 

допомогою сервісів Р2Р, автоматичні безготівкові платежі за реквізитами тощо. 

5.5. Впродовж строку дії Акції переможці нагороджуються цінними подарунками у 

вигляді сертифікатів від партнерів на послуги чи товари особистого використання, або 

товари та послуги особистого використання у натуральній формі. 

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

6.1. Фонд Заохочень Акції складається з цінних подарунків у вигляді сертифікатів від 

партнерів на послуги чи товари особистого використання, або товари та послуги 

особистого використання у натуральній формі, загальною вартістю до 200 000,00 грн, 

включаючи податки. 

6.2. Подарунки Акції мають бути призначені для особистого використання Учасником Акції 

та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного замовлення. 

6.3. Характеристики Подарункового Фонду Акції визначає Виконавець на свій розсуд. Заміна 

Подарункового Фонду Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не 

допускається. Подарунки Акції обміну й поверненню не підлягають. 

6.4. Зобов’язання з оподаткування вартості Подарунків Акції забезпечує Виконавець 

відповідно до чинного законодавства України. 

 
7. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ 

7.1. Визначення Учасників Акції - , які здобудуть право на отримання Подарунків Акції, 

передбачених п. 6.1 Правил, відбуватиметься в такий спосіб: 

7.1.1. Визначається перелік Учасників - клієнтів ALLIANCE BANK| PRIVATE BANKING, 

які впродовж календарного місяця здійснили оплату за товари та послуги за допомогою 

картки класу Mastercard World Elite на загальну суму від екв. 50 000,00 гривень. 

7.1.2. Здійснюється підрахунок суми транзакцій за картками класу Mastercard World Elite 

клієнтів ALLIANCE BANK| PRIVATE BANKING, що підпадають під перелік загальних  

витрат на суму від екв. 50 000,00 гривень; 

7.1.5. За результатами підрахунку суми транзакцій визначається Переможець у кожному 

звітному календарному місяці впродовж строку дії Акції. 

7.2. Протягом 5 (п’яти) днів після закінчення кожного календарного місяця впродовж строку 

дії Акції, Виконавець визначає серед усіх учасників Акції, які виконали умови участі в 

Акції й відповідають цим правилам, Переможця, який здобуде право на отримання 

подарунків Акції. 

7.3. Кожен Переможець може отримати тільки 1 (один) подарунок Акції впродовж строку її 

дії.  

7.4. Якщо при підведенні підсумків кожного з етапів Акції, неможливо визначити переможця 

з будь-яких причин, то Акція автоматично лонгується на аналогічний період. 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмову Учасника Акції від належного 

виконання умов цих Правил вважають відмовою Учасника Акції від участі в Акції та 

одержання Заохочень Акції. 

8.2. Рішення Організатора Акції з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції є 

остаточними та перегляду не підлягають. 

8.3. Учасник, беручи участь в Маркетинговій акції, тим самим підтверджує факт 

ознайомлення з цими Офіційними правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. 

8.4. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих 

Офіційних правил, та/або питань, не врегульованих цими Офіційними правилами, 

остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо 

та виключно Організатором Маркетингової акції. При цьому таке рішення Організатора 

Маркетингової акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 


