Правила проведення акції
«Мрія в Скарбничці»
1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил,
застосовуються терміни, які мають наступне значення:
1.1. «Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (далі БАНК) - юридична особа, створена та
зареєстрована згідно законодавства України, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул.
Велика Васильківська, 100, код ЄДРПОУ 23494714, ІПН 234947126659, тел. +38 044 494 01
01, ліцензія Національного Банку України № 61 від «05» жовтня 2011 року.
1.2. «Організатор» - особа, що організовує проведення Акції та виконує інші покладені на
неї цими Правилами функції.
1.3. «Виконавець» - особа, що вручає Переможцю Акції Заохочення та виконує інші
покладені на неї цими Правилами функції.
1.4. «Територія проведення Акції» - територія, на якій діють умови Акції та/або акційної
пропозиції.
1.5. «Акція» - маркетинговий захід під назвою «Мрія в Скарбничці», що проводиться
згідно умов цих Правил.
1.6. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче.
1.7. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом
якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах.
1.8. «Учасник Акції» - фізична особа, користувач цифрового банку Sense SuperApp, яка
відповідає вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих Правил, належним чином виконала всі Умови
участі в Акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил.
1.9. «Переможець Акції» - Учасник Акції, який в порядку, передбаченому цими Правилами,
набув право на отримання Заохочення.
1.10. «Заохочення» - визначена Організатором річ, яку Учасники Акції мають можливість
отримати у власність у випадку виконання ними умов Акції, зазначених у Розділі 5 цих
Правил.
1.11. Мобільний додаток «Sense SuperApp» (далі – мобільний додаток) - програмне
забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних
пристроях з підтримкою операційних систем IOS, Android. Мобільний додаток «Sense
SuperApp» можна встановити/ завантажити на мобільний пристрій з «App Store» або «Google
Play». Мобільний додаток постійно покращується і його необхідно періодично оновлювати
до останньої версії.
1.12. Сайт – веб–сайт, розміщений в мережі Інтернет за посиланням https://alfabank.ua/ , та
який містить інформацію про період та умови участі в Акції.
2. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ
(ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Організатором та Виконавцем Акції є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»,
код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. В. Васильківська,
100.
2.2. Строк проведення Акції – з «17» січня 2022 року по «17» березня 2022 року включно.
2.3. Акція проводиться на території України, за винятком 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 № 1207-VII, а
також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (згідно
Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 07.11.2014 р. №1085-р (зі змінами та доповненнями)). Дане тимчасове вимушене

обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку
Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції.
2.4. В Акції беруть участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.
3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
3.1. Особи, які відповідають умовам пунктів 3.2. – 3.3. цих Правил, та які виконали вимоги,
встановлені п.5.1. цих Правил, називаються Учасниками Акції (далі по тексту - «Учасники»).
3.2. Учасником Акції може стати виключно повнолітня особа (з 18 років) дієздатна особа,
яка є громадянином України, проживає на території проведення Акції, має оформлений
паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків
(для осіб, що відмовились від його отримання – відповідну відмітку в паспорті громадянина
України про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), а також яка
безумовно погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою участь в Акції за
відсутності будь-яких обмежень щодо участі та виконала усі умови даних Правил.
3.3. У будь-який момент проведення Акції Організатор та Виконавець мають право вимагати
від Учасника надати копії документів, що засвідчують його особу, в тому числі,
підтверджують його повноліття.
3.4. Учасники мають права і обов’язки, встановлені чинним законодавством України, а також
цими Правилами, в тому числі:
- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
- вказувати повні, коректні та достовірні персональні відомості;
- дотримуватися правил користування Сайтом та цифровим банком Sense SuperApp;
- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Акції.
3.5. Своєю участю у Акції всі Учасники Акції свідчать і підтверджують, що ознайомлені і
повністю погоджуються з усіма умовами Правил та зобов’язуються їх виконувати.
3.6. З моменту прийняття умов даних Правил шляхом вчинення дій, що свідчать про участь
у Акції, згода з умовами даних Правил та згода на збір, обробку та передачу своїх
персональних даних третім особам для цілей, зазначених в цих Правилах вважається
наданою відповідним Учасником Акції.
Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил, та/або відкликав свою згоду на
обробку персональних даних, та/або не виконує/неналежно виконує умови даних Правил,
втрачає право на подальшу участь у Акції, в тому числі, на отримання будь-якого із
Заохочень.
3.7. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у
Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Організатора та
Виконавця від обов’язку вручити йому відповідне Заохочення Акції і такий Учасник Акції
втрачає право на отримання Заохочення.
3.8. У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах, що
викликало виникнення у Організатора та/або Виконавця документально підтверджених
збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
3.9. Не можуть бути учасниками Акції особи, які є штатними співробітниками та
перебувають у трудових відносинах з Організатором/Виконавцем.
4. ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ
4.1. Фонд Заохочень Акції:
Заохочення – сума коштів, рівна сумі вказаній у описі «Мрії», що перемогла у Акції (або ж
частина вказаної суми, але не більше 250 000 грн до ПДВ).
4.2. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Заохочення Акції зараховується на
картковий рахунок Переможця Акції в суму, що вказана в описі «Мрії», що перемогла у
Акції (або ж частина вказаної суми, але не більше 250 000 грн до ПДВ).
4.3. Оподаткування вартості Заохочення проводиться відповідно до чинного законодавства

України за встановленою для такого виду доходу ставкою. Виконавець, в якості податкового
агента, проводить нарахування, утримання та перерахування до бюджету податку на доходи
фізичних осіб та військового збору з отриманого Переможцем Акції Заохочення та направляє
до відповідного податкового органу передбачене законом повідомлення щодо передачі
Заохочення Переможцю Акції та утримані податок/збір.
4.4. Організатор, Виконавець Акції та Партнер не несуть жодної відповідальності:
по відношенню до подальшого використання Заохочення Переможцем Акції після його
одержання;
за неможливість Переможця Акції скористатись наданим Заохоченням Акції з будь-яких
причин, що не залежать від Організатора/Виконавця;
за можливі наслідки використання Переможцем Акції Заохочення Акції.
4.5. Заохочення Акції може бути отримане Переможцем Акції тільки за умови виконання
всіх вимог, передбачених цими Правилами.
5. ПОРЯДОК УЧАСТІ У АКЦІЇ
5.1. Для участі в Акції протягом Періоду проведення Акції Учаснику Акції необхідно:
- перейти в цифровий банк Sense SuperAPP;
- у розділі “Мої продукти” знайти «Мої скарбнички» та відкрити власну «Скарбничку»;
- з урахуванням вимог, передбачених п.5.2. цих Правил, створити свою ціль чи кілька цілей з
конкретним описом та вартістю;
- обрати одну із запропонованих сум для накопичень чи встановити власну, обрати
періодичність, і почати накопичувати;
- накопичити від 500 грн на свою ціль чи на кожну зі створених цілей.
В розіграші приймають участь будь-яка кількість цілей Учасника Акції з накопиченням від
500 грн. Визначення переможця відбувається за ІНН клієнта, тому приймають участь всі
створені цілі, що відповідають описаним вище умовам.
5.2. Цілі Учасників Акції не повинні відповідати будь-якій із зазначених нижче ознак:
- бути спрямовані на виготовлення, збут, поширення, зберігання, тощо протизаконних
матеріалів;
- закликати до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу і цілісності
держави, розпалювання національної, класової, соціальної, релігійної та іншої ворожнечі, до
пропаганди війни, тероризму й екстремізму;
- пропагувати порнографію, культ насильства й жорстокості, виробництво та вживання
наркотиків і психотропних речовин;
- бути незаконними або такими, що можуть нашкодити діловій репутації чи негативно
вплинути на бренд Банку.
Організатор залишає за собою право на перегляд цілей, що приймають участь в Акції. До
розіграшу також не допускаються цілі, що являються протизаконними згідно діючого
законодавства України та становлять загрозу для оточуючих.
5.3. Визначення Переможців Акції здійснюється 17 березня 2022 року шляхом випадкової
комп’ютерної виборки серед клієнтів, що виконали всі умови п.5.1. Правил.
В розіграші приймають участь ІНН Участника Акції та всі його створені цілі в “Скарбничці”,
по яким на момент розіграшу накопичено від 500 грн.
Про перемогу і право на отримання Заохочення Переможець буде проінформований
безпосередньо після визначення Переможця Акції.
5.4. Вручення Заохочення Акції Переможцю відбувається у наступному порядку:
5.4.1. Для вручення Заохочення Переможець Акції надає Виконавцю:
- фото копію паспорта громадянина України/паспорта громадянина України у формі idкартки;
- фото копію довідки про присвоєння Переможцю Акції реєстраційного номеру облікової
картки платника податків України (ІПН), окрім випадку, коли Переможець через свої
релігійні переконання відмовився від отримання ІПН, про що має відповідну відмітку в
паспорті громадянина України / паспорті громадянина України у формі id- картки).

Фото копії паспорта та ІПН Переможця надаються Виконавцю виключно з метою
оподаткування вартості Заохочення.
Факт відправлення Переможцем Акції фото копій документів, зазначених вище, вважається
згодою на обробку його персональних даних.
Не пізніше 17.03.2022 (включно) Переможець, що отримує право на Заохочення, отримує від
Організатора більш детальні інструкції щодо використання Заохочення.
6. ОБМЕЖЕННЯ
6.1 Одна особа має право брати участь в Акції необмежену кількість разів.
6.2. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право
отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім
особам.
7. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ
7.1. Інформування про умови Акції згідно даним Правилам здійснюється наступним чином:
7.1.1. шляхом їх розміщення в на сайті https://alfabank.ua/ та у цифровому банку
7.1.2. шляхом надсилання sms-повідомлень та інших повідомлень на мобільний телефон
клієнта;
7.1.3. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до контакт-центру
Банку;
7.1.4. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до працівника
відділення Банку.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Заохочення за Акцією не надається Переможцю Акції у випадках, передбачених
Правилами.
8.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та
перегляду не підлягають.
8.3. Організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти
проведення Акції та змінювати дані Правила у відповідності до розділу 7 цих Правил.
8.4. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори або в
будь-який інший спосіб не контактувати з Учасниками Акції.
8.5. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з
Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою
згоду на отримання Заохочення за Акцією на умовах та в порядку, визначених цими
Правилами. У разі невиконання умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.
8.6. Отримання Заохочень, зазначених в п. 4.1 даних Правил, допускається лише особою, яка
визнана Переможцем Акції. Якщо Переможець Акції з будь-яких причин, що не залежать від
Організатора Акції (в т.ч. номер телефону або інша інформація про Учасника Акції була
змінена або була вказана невірно, або тощо) не має можливості отримати Заохочення, такий
Учасник Акції не має права на отримання жодних компенсацій або інших виплат від
Організатора, Виконавця або Партнера Акції.
8.7. Організатор, Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість Переможцем
Акції скористатись наданим Заохоченням Акції з будь-яких причин, а також за можливі
наслідки використання такого Заохочення Акції.
8.8. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом
всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі
у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п. 7.
даних Правил.
8.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил,
та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або

роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке
рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
9.1. Беручи участь в Акції та надаючи Організатору передбачену цими Правилами
інформацію, Учасник Акції підтверджує надання своєї згоди Учасника Акції Організатору та
Виконавцю на обробку та безкоштовне використання наданих ним персональних даних, а
саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, а також інші передбачені
цими Правилами дані, обробка яких не заборонена законом, а також на обробку
персональних даних в інших випадках, передбачених Правилами. Беручи участь в Акції та
надаючи Організатору та Виконавцю передбачену цими Правилами інформацію, кожен
Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання інформації
про себе Організатором, Виконавцем або залученими ними третіми особами, з
маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне
законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне
використання його імені, прізвища, зображення Переможець Акції, інтерв’ю або інших
матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право
публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких
друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації,
повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за часом та
способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься
Організатором та/або будь-якою третьою особою. Згода, надана відповідно до цих Правил, є
належним чином оформленою згодою, в тому числі у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного
кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Згода Переможці
Акції на будь-яке правомірне використання інформації щодо нього, яка надана відповідно до
цих Правил, є остаточною та не потребує отримання додаткових підтверджень, заяв тощо
та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій.
9.2. Переможець Акції погоджується з тим, що надані ним персональні дані, отримані
відповідно до цих Правил, обробляються Організатором та Виконавцем, який є
розпорядником персональних даних, виключно з метою проведення Акції, в тому числі з
метою виконання вимог чинного законодавства щодо податкового та бухгалтерського
обліку. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання і
протягом періоду проведення Акції. Персональні дані Переможця Акції будуть зберігатися
протягом строку, передбаченого законодавством України, в тому числі для виконання цих
Правил, після чого вони будуть знищені у зв'язку із закінченням строку зберігання
персональних даних.
9.3. Обробка персональних даних, отриманих відповідно до цих Правил, може здійснюватися
Організатором та Виконавцем з умовою збереження конфіденційності згідно з вимогами
чинного законодавства.
9.4. Організатор та Виконавець не несуть відповідальність за захист персональних даних,
розміщених самостійно Учасником/Переможцем Акції, від неправомірного або випадкового
доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних
даних, а також інших неправомірних дій.
9.5. Переможець Акції може відкликати згоду на обробку персональних даних
Організатором, Виконавцем, надіславши Організатору або Виконавцю відповідну заяву в
письмовій формі за відповідною адресою, визначеною цими Правилами. При цьому такий
Переможець Акції втрачає право на участь в Акції та отримання Заохочення за Акцією.

