Згідно з протоколом Правління
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» №52/06-К
Від 20.06.2017
ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ
Оксамитовий сезон
(далі – Правила)
Рекламна акція організовується та проводиться з метою популяризації серед
споживачів послуг Організатора Акції.
1. Організатор Акції «Оксамитовий сезон» та мета акції
1.1. Організатором Акції є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК
МКБ» (далі – Організатор), код ЄДРПОУ 20034231, зареєстроване в Державному
реєстрі банків Національним банком України за реєстраційним №234, юридична
адреса: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, тел. (044) 495-88-88.
1.2. Акції «Оксамитовий сезон» - рекламний захід, спрямований на залучення
клієнтів та активацію транзакцій по продукту «Кредитна картка».
1.3. Виконавець – юридична або фізична особа, яка надає послуги щодо реалізації
сертифікату на право отримання подорожі згідно умов даного Договору.
2. Період та територія проведення Акції
2.1. Акція проходить на всій території України, де є присутнім АТ «ПІРЕУС БАНК
МКБ».
2.2. Загальний період проведення (строк дії) Акції – з 10.06.2017р. по 10.08.2017р.
включно. Акція проводиться в один етап, за яким проводиться визначення переможців
Акції в терміни, вказані в розділі 5 цих Правил.
3. Учасники та Умови акції
3.1. В Акції можуть взяти участь дієздатні фізичні особи, які є громадянами України, її
резидентами, та яким станом на 01.06.2017 виповнилось 18 років (далі – Потенційні
Учасники). Не можуть бути Учасниками Акції особи, що знаходяться у трудових
відносинах с Організатором Акції та їх найближчі родичі (чоловік/дружина, діти,
брати/сестри, батьки);
3.2. Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п. 3.1.
даних Правил, необхідно, в період Строку проведення Акції здійснити як мінімум три
безготівкові транзакції з метою здійснення Клієнтом оплати вартості товарів (в тому
числі в мережі Інтернет) на загальну суму 500 грн. (п’ятсот гривень) та більше за
допомогою кредитної платіжної картки Visa, емітованої АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
3.2.1. Потенційний Учасник може взяти участь у Акції лише один раз, незалежно від
кількості відкритих продуктів.
3.3. Починаючи з моменту здійснення трьох транзакцій, які відповідають вказаним у п.
3.2.вимогам особа, яка відповідає вимогам п. 3.1. даних Правил, набуває статусу
Учасника Акції
3.4. Статус Учасника Акції залишається за особою протягом всього Строку
проведення Акції, тільки за умови, якщо протягом всього Строку проведення Акції
особа належним чином виконує усі вимоги даних Правил, та відповідає п. 3.1. та п.
3.2. даних Правил.
4. Фонд заохочення Акції:

4.1. Заохоченням Акції (далі - Заохочення Акції) є сертифікат на право отримання
відпочинку у Греції на 2-х осіб в період з 01.09.2017 р. або 30.09 2017 р. тривалістю 7
ночей через туроператора ТОВ "Туристична компанія «Музенідіс Тревел» (далі –
Туроператор). Загальний Фонд Заохочення Акції складає 1 (одна) поїздка.
4.1.1. Послуги, передбачені сертифікатом:
- проживання двох осіб в готелі Hanioti Melathron4* терміном 7 ночей в номері Double
Room Standard;
- тип харчування: HB (Напів-пансіон) - режим 2-разового харчування в готелі
4.1.2. Сертифікат не покриває вартість будь-яких інших послуг (консульський та
візовий збори, трансфери, авіаперевезення, екскурсійне обслуговування, напої до
вечері, інші додатково замовлені послуги та витрати з організації подорожі), не
зазначених в в п.4.1.1. цих Правил. Зазначені послуги оплачуються Переможцем
самостійно за власний рахунок.
4.1.3. Для отримання Сертифікату Переможець має надати такі відомості:
• Прізвище, Ім’я та по батькові;
• Номер свого закордонного паспорту;
• Прізвище, Ім’я та по батькові особи, з якою переможець планує мандрувати;
• Номер закордонного паспорту особи, з якою переможець планує мандрувати.
Організатор та/або туроператор залишають за собою право відмовити у наданні
відповідного Заохочення Учаснику Акції та/або обраному згідно з умовами Правил
Переможцю Акції та позбавити такого Учасника Акції статусу Переможця Акції, у разі
ненадання вищеперерахованих відомостей.
4.2. Фонд Заохочення Акції обмежений відповідно до п.4.1. даних Правил. Заохочення
Акції призначено для особистого використання Учасником Переможцем Акції й не
може мати ознаки рекламного або комерційного заказу.
4.3. Організатор залишає за собою право включати в Акцію додаткові Заохочення, не
передбачені даними Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор
повідомляє про них у порядку, передбаченому у п.5 цих Правил.
4.4.Організатор забезпечує передачу сертифікату Переможцю Акції для пред’явлення
туристичному оператору, який забезпечує надання туристичних послуг, вказаних у п.
4.1.1. без доплат з боку Переможця Акції. Дотримання вимог законодавства України
щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Заохочень
забезпечується Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства
України.
4.5. Переможець Акції самостійно визначає особу, яка буде супроводжувати його під
час цієї подорожі.
4.6. 4.6. Конкретні дати подорожі мають бути визначені Переможцем Акції за
погодженням з туроператором не пізніше 20.08.2017 р.
4.7. Переможець Акції не може розділити Сертифікат на подорож на кілька частин,
тобто повинен використовувати його за один раз.
4.8. Виплата грошового еквіваленту Сертифікату Умовами даних Правил не
передбачається.
4.9. Організатор та Туроператор не несуть відповідальності за несанкціоноване
використання Сертифікату.
5. Порядок визначення Переможців Акції
5.1. Право на отримання Заохочення по Акції визначається шляхом випадкового
комп’ютерного вибору за допомогою сервісу random.org серед усіх Учасників Акції й
забезпечується силами Організатора. Організатор гарантує об’єктивність процедури

визначення Учасників, що мають право на отримання заохочення у відповідності з
цими Правилами.
5.2. Визначення переможців Акції, відбудеться 15.08.2017 року, за юридичною
адресою Організатора: м. Київ, вул. Іллінська, 8., під час якого буде визначено одного
Основного та двох резервних Переможців Акції., які отримають право на заохочення у
порядку черговості у разі, якщо Основний переможець від нього відмовиться.
5.4. Після визначення Учасника Акції Переможцем Акції, який має право на отримання
Заохочення Акції, зазначених в п. 4.1., працівник Організатору протягом 5 (п,яти)
робочих днів зобов'язаний отримати усну згоду переможця Акції на отримання
Заохочення Акції. У разі, якщо протягом зазначеного строку не вдасться зв'язатися з
Переможцем Акції або Переможець Акції відмовиться від Заохочення, право на
отримання Заохочення переходить до Переможця Акції з резервного списку.
5.5. Вручення Заохочення Акції, зазначеного в п.4.1. даних Правил, відбувається
протягом 5 (п’яти)________________ робочих днів з моменту отримання згоди
Переможця Акції про Заохочення.
5.6. У разі визначення Учасника Акції Переможцем Акції, зазначеного в п.5.4. цих
Правил, він зобов'язаний звернутися до відділення Банку, де обслуговується
Переможець Акції, не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня інформування і підписати
заяву про згоду на отримання Заохочення згідно з Додатком 1 до цих Правил Акції
Організатор Акції гарантує, що документи, які надаються Переможцем Акції для
отримання Заохочення Акції, використовуватимуться Виконавцем Акції з метою,
виконання своїх зобов'язань за цими Правилами.
Переможець Акції зобов’язується для отримання Заохочення Акції, зазначено в п.4.1.
цих Правил, надати письмову згоду на передачу власних персональних даних
Організатору. Організатор має право запросити інші документи, від Переможця Акції,
не вказані в цьому пункті.
5.7. Організатор має право:
 відмовити в участі в Акції особам, які не виконали / неналежним чином
виконали всі умови участі в Акції, зазначені в даних Правилах;
 відмовити у видачі відповідного Заохочення Учаснику Акції, який не виконав
умови, необхідні для отримання такого Заохочення, згідно з даними
Правилами.
5.8. Організатор та Виконавець Акції не беруть на себе відповідальність у відношенні
будь-яких суперечок стосовно Заохочень. Організатор Акції не вступає у будь-які
суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання
Заохочень. Організатор не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у
будь-яких суперечках з Учасниками акції.
5.9. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин,
таких як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади,
суттєві зміни в законодавстві, в тому числі актах Національного банку України, які
діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора
Акції обставини.
6. Інші умови
6.1. Організатор залишає за собою право продовжувати період Акції та/або змінювати
Правила Акції на власний розсуд, при цьому оголошувати про такі зміни в порядку,
аналогічному оголошенню цих Правил.
6.2. Правила Акції буде розміщено на сайті www.piraeusbank.ua.
6.3. Оприлюднення результатів розіграшу згідно п. 5.4. Правил здійснюється не
пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих дні після дати проведення розіграшу на Інтернетсайті Організатора в розділі Результати акції. Оприлюднені Організатором результати

є остаточними і не можуть бути змінені або оскаржені, окрім випадків, передбачених
цими Правилами.
6.4. Про результати визначення Переможців Акції Організатор повідомлятиме
Переможця дзвінком на контактний номер телефону, який вказав Учасник.
6.5 Організатор Акції забезпечує кожного Учасника консультаційними послугами та
підтримкою.
6.6. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Учасника Акції
отримати/використовувати Заохочення з будь-яких причин.
6.7. Акція не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою.
6.8. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну безумовну згоду
Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції даних Правил або
відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою
Учасника від участі в Акції та отримання відповідного Заохочення, при цьому така
особа не має права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
6.9. Своєю участю в акції Учасник підтверджує свою повну і безумовну згоду на
використання обробку (у т.ч. збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування,
зміну, поновлення, використання і поширення) наданої ним інформації, в тому числі
персональних даних, Організатором для цілей даної Акції, а також з маркетинговою
та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству
України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання
імені, прізвища, по-батькові Учасника, його фотографії, інтерв'ю або інших відомостей
про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його прізвища, імені та
по-батькові, а також фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих,
аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження по території, терміну та
способу такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується)
Організатором та/або третіми особами. Така згода вважається наданою у розумінні
ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
6.10. Учасник Акції погоджується з тим, що його дані, отримані в період проведення
Акції та занесені в базу даних, можуть бути в подальшому використані Організатором
без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями – для
відправлення інформації, повідомлень і таке інше.
6.11. Організатор повідомляє, Учасника про те, що згідно зі ст. 8 Закону України «Про
захист персональних даних» Учасник як суб’єкт персональних даних має право:
6.11.1. знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його
персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце
проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне
доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім
випадків, встановлених законом;
6.11.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних,
зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що
містяться у відповідній базі персональних даних;
6.11.3. на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі
персональних даних;
6.11.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження
запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його
персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст
його персональних даних, які зберігаються;
6.11.5. пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх
персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування
при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6.11.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх
персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані
обробляються незаконно чи є недостовірними;
6.11.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової
втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи
несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
6.11.8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить
здійснення захисту персональних даних;
6.11.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про
захист персональних даних.
6.10. Організатор Акції є Власником бази персональних даних, який затверджує мету
обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку
персональних даних розпорядникам бази персональних даних, а також здійснює
державну реєстрацію бази персональних даних – учасників Акції.
6.11. Документи, надані Учасниками Акції, які здобули право на отримання Заохочень
Акції, зазначених в п.5.6. даних Правил, не підлягають поверненню Учасникам Акції.
Учасники Акції, беручи участь у Акції, тим самим надають свою безумовну згоду на
це.
6.12. Зображення на матеріалах Акції не є відображенням фактичних умов, за якими
надаються послуги згідно Заохочення Акції.
6.1. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил
та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором Акції. При цьому його рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

