
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційні умови 
проведення заохочувальної Акції  АТ «БАНК АЛЬЯНС» “ Карткою 

Альянс сплати – подарунки забери” 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Київ 2022 



Дані Умови проведення Акції “Покупки роби, smart-подарунки забери” для Клієнтів АТ 

« БАНК АЛЬЯНС » (далі – Умови) визначають порядок та механізм її проведення. Переможців Акції 

буде визначено за критеріями, викладеними в цих Умовах. Участь в Акції є безоплатною. Акція не є 

азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне 

та беззастережне прийняття учасниками всіх Умов. Акція проводиться з метою збільшення 

транзакційної активності розрахунків Клієнтів Банку платіжною карткою АТ «БАНК АЛЬЯНС». 

 

1. Загальні положення. 

В цих Умовах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Умов, застосовуються терміни, які 

мають наступне значення: 

Акція – маркетинговий захід під умовною назвою “Карткою Альянс сплати-подарунки забери” 

для Клієнтів-держателів платіжних карток АТ «БАНК АЛЬЯНС». 

Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС», юридична особа, створена та зареєстрована 

за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 14360506, місцезнаходження: 04053, 

м. Київ вул. Січових Стрільців, 50, Ліцензія Національного банку України на право надання банківських 

послуг № 97, видана 17.11.2011року, тел. 0-800-60-22-22. 

 Заохочення 1(головний приз) – мобільний телефон Samsung Galaxy S22.Заохочення 2 – Бездротові 

навушники Samsung Galaxy Buds Pro 

 Заохочення 3 – Бездротові навушники Samsung Galaxy Buds Pro  

 Заохочення 4 - Бездротові навушники Samsung Galaxy Buds Pro  

 Заохочення 5 - Бездротові навушники Samsung Galaxy Buds Pro  

 Заохочення 6 - Бездротові навушники Samsung Galaxy Buds Pro  

 Заохочення 7 - Бездротові навушники Samsung Galaxy Buds Pro  

 Заохочення 8 - Бездротові навушники Samsung Galaxy Buds Pro  

 Заохочення 9 - Бездротові навушники Samsung Galaxy Buds Pro  

 Заохочення 10 - Бездротові навушники Samsung Galaxy Buds Pro  

 

 
Переможець Акції – Учасник(и) Акції, який(і) в порядку, передбаченому цими Правилами, набув(ли) 

право на отримання Заохочення. 

Правила акції – перелік умов, обов’язкових до виконання. 

Резервний переможець Акції – учасник Акції, який визначається на випадок неможливості вручення 

Заохочення та/або відмови від нього Переможця Акції.Резервний переможець також визначається 

методом жеребкування. 

Учасник акції – фізична особа – Клієнт Банку, який є держателем платіжної картки, емітованої АТ « 

БАНК АЛЬЯНС », якому виповнилось 18 років, що повністю згоден з умовами Акції та надали згоду 

на обробку своїх персональних даних у порядку, вказаному у цих Умовах. 

 

2. Організатор Акції. 

Організатором Акції є Банк. 

 

3. Учасники Акції. 

В Акції приймають участь діючі та нові Клієнти Банку, які в період, починаючи з 00:01 години 15 грудня 

2022 року до 23:59 год 31 січня2023 року здійснили мінімум 5 транзакцій за допомогою платіжної 

картки, емітованої АТ «БАНК АЛЬЯНС» на мінімальну загальну суму від 2 000, 00 грн. (дві тисячі 

гривень).До жеребкування результатів будуть включені лише ті учасники, які виконали правила, 

затверджені даними Умовами. Беручи участь в Акції Клієнт підтверджує факт ознайомлення з даними 

Умовами, і підтверджує свою повну та безумовну згоду з ними. 

В Акції не приймають участь: 

- працівники АТ « БАНК АЛЬЯНС »; 



- Клієнти, які на період проведення Акції мали прострочену заборгованість, укладеними з 

Банком  більше ніж 30 днів 

-  

4. Правила участі у Акції, обрання переможця. 

4.1. В Акції приймають участь Клієнти (фізичні особи), які підпадають під 

визначення Учасник акції та відповідають всім вимогам та умовам Акції. 

4.2. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду дії Акції здійснити мінімум 5 розрахунків в 

торгово-сервісній мережі (в т.ч. Інтернет) за допомогою платіжної картки АТ «БАНК 

АЛЬЯНС» на мінімальну загальну суму від 2 000, 00 грн; 

Під покупкою мається на увазі здійснена торгівельна транзакція по наступним категоріям 

(авто та азс, електроніка та побутова техніка, кафе і ресторани, квіти, театри, кінотеатри, 

боулінг, ковзанка, концерти, спорт, книги, медицина і косметологія, одяг та взуття, подорожі, 

продукти)супермакети, ремонт та будівництво, спорт і розваги, таксі і транспорт, тварини, 

фастфуд) 

4.3. Дані про всі транзакції та здійснення наступних дій для виконання Умов Акції зберігаються у 

Організатора (далі – «База Акції»), про що Учасника повідомлено та Учасник погоджується з цим, що 

підтверджується участю Учасника в Акції. База Акції містить дані про дату, час та суму Транзакції, а 

також інші дані Учасника, визначені Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції 

несе Організатор. 

4.4. Не відповідають умовам Акції: - транзакції, які було здійснено до 00:00год. 

15 грудня 2022 року та після 23:59 год. 31 січня 2023 року за київським часом. 

4.5. Організатор має право усунути будь-кого з Учасників від участі в Акції в разі виникнення сумнівів 

у виконанні таким Учасником цих Умов, не надсилаючи інформаційного листа про цей факт Учаснику 

Акції. 

4.6. Беручи участь в Акції, Учасники Акції/переможці тим самим підтверджують, свою повну і безумовну 

згоду на використання наданої ними інформації ( в тому числі персональних даних) Організатором 

Акції для цілей даної Акції, 

що розмір та/або вид Заохочення, який надається Учаснику акції, визначається Банком. У випадку 

наявності у Учасника акції претензій щодо розміру та/або виду Заохочення, такі претензії Учасник Акції 

повинен вирішувати з АТ « БАНК АЛЬЯНС ». АТ « БАНК АЛЬЯНС » після розгляду такої претензії має 

право відкорегувати надане Учаснику Акції Заохочення. 

4.7. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються: 

- дотримуватися вимог даних Умов та норм чинного законодавства України; 

- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в 
Акції. 

4.8. Порушення учасником Акції цих Умов (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення 

Акції) або відмова учасника Акції від їх належного виконання вважається відмовою учасника Акції від 

участі в Акції та отриманні Заохочення. У випадку порушення будь-якого з положень та/або вимоги цих 

Умов, навіть при виконанні інших положень Умов, така особа втрачає право на отримання Заохочення 

та будь-якої компенсації. 

4.9. Право на участь в Акції, а також на отримання Заохочення за Акцією не може бути передано, 

відступлено тощо Учасником Акції іншій особі. 

4.10. Визначення Переможця (ів) Акції здійснюється за наступними критеріями: 

- Випадковий вибір 10 переможців акції + 10 резервних переможців акції за допомогою сервісу 

random.org серед всіх учасників, які протягом періоду дії акції здійснили мінімум 5 покупок на 

мінімальну загальну суму від 2 000, 00 грн; 

4.11. Інформування Переможців Акції про перемогу в Акції і здобуття права на отримання Заохочень 

та умови їх отримання здійснюється Організатором за номерами телефонів, які були вказані Клієнтом 

при оформленні Заяви-договору на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування 
фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС» протягом 5 (п’яти) банківських днів з відповідної дати визначення 

Переможців. 

4.12. У випадку, якщо представник Організатора здійснить 3 (три) нерезультативні дзвінки 

Переможцю протягом 2 (двох) банківських днів (з 09:00 год. до 18:00 год.) від дати визначення 

Переможця Акції, право на отримання Заохочення автоматично переходить до Резервного переможця 

згідно   протоколу жеребкування. Одночасно з інформуванням Переможців у порядку, визначеному 



вище цим пунктом Умов, Організатор отримує згоду на обробку персональних даних Переможців з 

метою подальшого оподаткування Заохочень з боку Організатора. 

4.13. Інформацію про Переможців Акції та відеозапис відбору ПереможцівОрганізатор зобов’язується 

розмістити у вільному доступі на сторінці https://bankalliance.ua/ , в соціальних мережах на сторінках 

Банк Альянс в Facebook, Instagram. 

 

5. Заохочення, порядок та умови їх отримання. 

5.1. Переможець   якого   виберуть   випадково   першим   за   допомогою   сервісу 

random.org отримає Заохочення 1. 

5.2. Переможець якого виберуть випадково другим за допомогою сервісу random.org 

отримає Заохочення 2. 

5.3. Переможець якого виберуть випадково третім за допомогою сервісу random.org 

отримає Заохочення 3. 

5.4. Переможець якого виберуть випадково третім за допомогою сервісу random.org 

отримає Заохочення 4. 

5.5. Переможець якого виберуть випадково третім за допомогою сервісу random.org 

отримає Заохочення 5. 

5.6. Переможець якого виберуть випадково третім за допомогою сервісу random.org 

отримає Заохочення 6. 

5.7. Переможець якого виберуть випадково третім за допомогою сервісу random.org 

отримає Заохочення 7. 

5.8. Переможець якого виберуть випадково третім за допомогою сервісу random.org 

отримає Заохочення 8. 

5.9. Переможець якого виберуть випадково третім за допомогою сервісу random.org 

отримає Заохочення 9. 

5.10. Переможецьякого виберуть випадково третім за допомогою сервісу random.org 

отримає Заохочення 10. 

5.11. Для отримання Заохочення Переможець повинен підписати заяву- згоду щодо використання та 

розміщення (при необхідності) його фото та персональних даних (ПІБ) у соціальних мережах та 

рекламних матеріалах про Акцію та заяву-підтвердження про отримання Заохочення під час його 

вручення. 

5.12. Переможець несе відповідальність за всю інформацію, надану Організатору, в т.ч.  для 

вручення/доставки та оподаткування Заохочення. Організатор не несе жодної відповідальності за 

достовірність інформації, наданої Переможцями, в т.ч. інфор-мації щодо контактів з ними. Якщо будь-

який Переможець із будь-яких причин, що не залежать від Організатора, не має можливості отримати 

Заохочення, такий Переможець не матиме права на отримання жодних компенсацій або інших виплат 

від Організатора. 

5.13. Всі витрати, пов’язані з приїздом Переможців до місця вручення Заохочень (включаючи проїзд 

будь-яким видом транспорту, проживання, харчування, інші витрати) здійснюються за рахунок 

Переможця та не компенсуються Організатором. 

5.14. Переможець,        отримуючи        Заохочення,        усвідомлює та ознайомлений,        що 

таке Заохочення є доходом такого Переможця Акції та вважається додатковим  благом, що 

відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

Переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства 

України; 

- отримання Заохочення може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та 

соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. 

Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення, а також йому 

відомо про наслідки таких дій. Організатор не несуть відпові- дальності за наслідки отримання 

Переможцем додаткового блага (доходу), такого як Заохочення. 

5.15. Відповідальним за оподаткування вартості Заохочень відповідно до чинного законодавства 

України Акції є Організатор. 

5.16. У разі відмови Переможця від отримання ним Заохочення будь-які претензії Переможця з цього 

приводу не приймаються і не розглядаються Організатором. В такому випадку Переможець підписує 

https://bankalliance.ua/


заяву про відмову від отримання Заохочення за формою, встановленою Організатором, а Організатор не 

сплачує такому Учаснику Акції жодних компенсацій. 

5.17. Банк має право, в односторонньому порядку, відмовити у наданні Заохочення у разі виявлення 

ознак використання платіжної картки АТ «БАНК АЛЬЯНС» з метою зловживання правом на 

отримання Заохочень. 

5.18. Місце та період проведення Акції: Акція проводиться на території України, за винятком території, 

що визнана як тимчасово окупована, районах проведення воєнних (бойових) дій, оточенні (блокуванні) 

а також 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 15.04.2014 

р. № 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 13.04.2014 р., 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, Указу Президента України 

«Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій 

та Луганській областях» від 07.02.2019 р. № 32/2019). 

Акція проводиться в період з 00:01 години 15 грудня 2023 року до 23:59 години 

31 січня 2023 року (включно) за київським часом. 

Акція може бути продовжена або достроково припинена (скасована) в односторонньому порядку 

Організатором, про що Організатор Акції повідомляє у спосіб, в який було повідомлено про умови Акції. 

Визначення Переможців Акції відбудеться у приміщенні Банку 8 лютого 2023 о 11-00. 

 

6. Інші положення. 

6.1. Інформування щодо Умов Акції або їх зміни, порядок отримання Заохоченьздійснюється шляхом 

розміщення  на офіціальному сайті Банку за веб-посиланням: https://bankalliance.ua/ 

6.2. Ці Умови можуть бути змінені та/або доповнені Банком в односторонньому порядку протягом 

всього періоду проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту 

опублікування відповідних змін/доповнень (нової редакції Умов) за веб-посиланням, вказаним в п. 6.1 

даних Умов. 

6.3. Банк звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань 

за цими Умовами, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у 

тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, епідемії, зміни у 

законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про 

мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, карантину, інших обмежувальних заходів, або 

через інші непідвладні контролю з боку Банку обставини. 

6.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких 

спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Умовами, остаточне вирішення таких питань 

Банк залишає за собою. Таке рішення Банку є остаточним і оскарженню не підлягає. 

6.5. Банк не несе відповідальності щодо подальшого використання Заохочення учасниками 

(переможцями) Акції після його отримання. 

6.6. Відповідальність Організатора обмежується вартістю Заохочення. 

6.7. Кожен Учасник/Переможець Акції, беручи участь в Акції, надає Організатору 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 жодним чином не відшкодовуватиме. Надання такої згоди 

розглядають відповідно до ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України й Закону України «Про 

захист персональних даних». 

6.8. Терміни, що вживаються у цих Умовах, відносяться виключно до Акції, що проводиться 

в рамках цих Умов. 

https://bankalliance.ua/


6.9. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Умовах, регулюються у відповідності до та 

чинного законодавства України. 


