ПРАВИЛА АКЦІЇ «АЛЬФА- ВДАЧА »
1.

ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються наступні
терміни, які мають наступне значення:
1.1. «Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» (далі БАНК)- юридична особа, створена та
зареєстрована згідно законодавства України, місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул.
Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714, свідоцтво платника ПДВ No200024239, ІПН 234947126659, тел.
+38 044 496 33 50, ліцензія Національного Банку України No 61 від «05» жовтня 2011 року, дозвіл
Національного Банку України No 61-5 від «05» жовтня 2011 року.
1.2. «Замовник, Організатор, Виконавець Акції» - Банк
1.3. «Територія проведення Акції» - територія України.
1.4. «Акція» - акція під назвою «АЛЬФА ВДАЧА», організатором та виконавцем якої є БАНК, та яка
проводиться згідно умов цих Правил.
1.5. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче.
1.6. «Платіжна картка» або «Картка» пластикова карта міжнародної платіжної системи MasterCard і / або
Maestro / VISA з магнітною смугою або чіп - модулем, емітована Банком, яка є ключем доступу до
управління банківським рахунком та надає її власнику можливість безготівкової оплати товарів або
послуг в різних торгових і сервісних підприємствах, що приймають картки до оплати, отримувати
готівку у відділеннях банків і в банкоматах, робити грошові перекази, а також користуватися іншими
додатковими послугами та певними перевагами.
1.7. «Власник платіжної картки»(Власник картки)», клієнт банку який використовує платіжну карту
міжнародної платіжної системи MasterCard / VISA, емітовану Банком, з метою безготівкової оплати
товарів або послуг в різних торгових і сервісних підприємствах, що приймають картки до оплати,
отримувати готівку у відділеннях банків і в банкоматах, робити грошові перекази, а також
користуватися іншими додатковими послугами та певними перевагами.
1.8. «Учасник Акції» - Власник платіжної карти який відповідає вимогам, зазначеним у п.3.1. даних Правил
та яка виконала умови участі Акції у відповідності до Розділу 3 даних Правил.
1.9. «Переможець Акції» або «Переможець» - Учасник акції визначений шляхом розіграшу здійсненого за
допомогою системи www.random.org на умовах передбачених цими Правилами. Переможець акції
отримує право на отримання винагороди ( п. 1.10.) передбаченої Правилами акції.
1.10.«Винагорода» - право на отримання виплати на картковий рахунок, яку отримує Переможець Акції.
1.11.«Розрахункова операція» або «Операція» - оплата карткою Альфа-Банк за товари чи послуги в
торгівельно-сервісній мережі і /або у мережі Інтернет.
2.

ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ)
ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Організатором і виконавцем Акції є Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк».
2.2. Строк проведення Акції –з «15» липня 2016 по «31» грудня 2016 року включно.
2.3. Етапи проведення акції та дати визначення Переможців акції
2.3.1. Етап 1: з 1 по 31 липня. Визначення переможців 1 ( першого) етапу с 1 по 10 серпня.
2.3.2. Етап 2: з 1 по 31 серпня. Визначення переможців 2(другого) етапу с 1 по 10 вересня.
2.3.3. Етап 3: з 1 по 30 вересня. Визначення переможців 3(третього) етапу с 1 по 10 жовтня
2.3.4. Етап 4: з 1 по 31 жовтня. Визначення переможців 4 (четвертого) етапу с 1 по 10 листопада
2.3.5. Етап 5: з 1 по 30 листопада. Визначення переможців 5 (п’ятого) етапу с 1 по 10 грудня
2.3.6. Етап 6: з 1 по 31 грудня. Визначення переможців 6 (шостого) етапу с 1 по 10 січня 2017
3.
УМОВИ УЧАСТІ ТА ВИНАГОРОДА АКЦІЇ
3.1. Акційні умови автоматично поширюються на клієнтів ПАТ «Альфа-Банк», які в сукупності
відповідають наступним умовам:
3.1.1. Є фізичними особами котрі досягли повноліття (18 років) та проживають на території України.
є власники кредитних карток випущених у рамках договору, укладеним з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у
Відділенні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», або у рамках перехресних продажів, згідно якого клієнтом була
отримана кредитна карта в рамках одного з продуктів «Максимум», «Максимум Готівка», «ЕКОМаксимум», «Альфа Connect», «Альфа Sky Pass»
або/і є держателем дебетової карти, котра оформлена в рамках пакету послуг Ultra, Comfort або
PlatinumBlack
або/і є держателем зарплатної карти ПАТ «Альфа-Банку», емітованої такій особі на підставі укладеного
ДКБО, згідно умов якого клієнтом була отримана платіжна карта, на яку регулярно зараховується заробітна

платня згідно укладеного договору між ПАТ «Альфа-Банком» та підприємством, що є роботодавцем
відповідної особи.
3.2. Участь в Акції неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб здійснюється у
відповідності з діючим законодавством України.
3.2.1. Обмеження на участь в Акції
3.2.1.1. Не можуть бути учасниками Акції
• власники дебітних платіжних карток, щодо яких розпочато процедуру закриття рахунку
• власники кредитних платіжних карток, щодо яких розпочато процедуру закриття рахунку,
та/або по яким присутня прострочена заборгованість.
3.3. Організатор залишає право формування остаточного списку Учасників Акції, згідно з умовами,
визначеними у п.3.1. даного Розділу, за собою.
3.4. Право на участь в Акції, а також на отримання призів Акції, зазначених в п. 5.1. Правил, не може бути
віддано/передано Учасником Акції третім особам.
3.5. Дії які необхідно виконати учаснику акції для прийняття участі в розіграші Винагороди і отримання
статусу "Переможець"
3.5.1. Для отримання права на участь у розіграші винагороди та отримання статусу Переможець акції,
Учасник акції повинен протягом одного з етапів акції зробити не менш ніж 8 (вісім) розрахункових
операцій за допомогою картки емітованої Банком .
3.5.2. Учасник Акції може збільшувати імовірність отримання винагороди шляхом збільшення кількості
Операцій:
3.5.2.1. 8 ( вісім) розрахункових операцій забезпечують 1 ( одне) місце в реєстрі Учасників акції між якими
буде проводитись розіграш Винагороди
3.5.2.2. 16 ( шістнадцять) Розрахункових операцій забезпечують 2 ( два) місця в реєстрі Учасників акції між
якими буде проводитись розіграш Винагороди
3.5.2.3. 24 (двадцять чотири) чи більше розрахункових операцій забезпечують 3 (три) місця в реєстрі
Учасників акції між якими буде проводитись розіграш Винагороди.
3.5.3. Учасником Акції вважатися особа, яка належним чином виконала усі умови Акції та відповідає
умовам Розділу 3даних Правил.
3.5.4. Не вважаються Розрахунковими операціями наступні витратні операції:
• покупка лотерейних квитків;
• розрахунки в казино;
• оплата ставок на тоталізаторі;
• покупка дорожніх чеків, облігацій, дорогоцінних металів і т.д.;
• видача готівкових коштів;
• операції грошових переказів з рахунку Клієнта на інші рахунки Клієнта або третіх осіб, як
відкриті в Банку, так і на рахунки, відкриті в сторонніх організаціях;
• операції з оплати страхової премії за договором (ам) Особистого, майнового і обов'язкового
страхування;
• операції, пов'язані з використанням Картки в підприємницьких цілях.
• переказ грошових коштів з метою збільшення залишку електронних грошових коштів(
«Електронні гаманці» Яндекс Гроші, WebMoney, QIWI Гаманець, та інші);
• операції по яким було проведено повернення товару (робіт, послуг), за який сплачено раніше з
використанням Картки;
• будь які інщі операції які:
- Кваліфікуються Банком / платіжними системами в як шахрайськи (тобто спрямованих виключно
на зловживання правами, наданими Клієнту);
- Операції по мають ознаки незвичайних операцій і неналежного виконання Клієнтом своїх
зобов'язань за договором ДКБО;
3.6. Винагорода надається Банком, який несе усі зобов’язання щодо передачі її Переможцям шляхом
зарахування суми на картковий рахунок, який був визначений як переможний.
3.7. Виплата Винагороди здійснюється з одночасним утриманням та виплатою Банком Податку на доходи
фізичних осіб та військового збору від належних до виплати грошових коштів у розмірі та порядку
передбаченому законодавством України на момент такої виплати.
3.8. Під Винагородою розуміється право отримання виплати Переможцем на картковий рахунок суми у
розмірі 100% безготівкових операцій, зроблених Переможцем протягом етапу акції згідно до п.п. 3.5.1.
та 3.5.4., у якому учасник акції отримав статус Переможця.
3.9. Розмір винагороди складає 100% від суми розрахункових операцій здійснених Учасником акції
протягом кожного з етапів Акції, але не може складати більше ніж 10 тисяч гривень.
3.10.Виплата Винагороди на рахунок Учасника здійснюється протягом 10 днів на картковий рахунок
Переможця.

3.10.1. У разі якщо у Переможець акції має декілька карткових рахунків відкритих у Банку, банк на
власний розсуд обирає картковий рахунок на який буде здійснено виплату у розмірі 100% від
винагороди.
3.10.2. Виплата на карткові рахунки, відкриті у будь-яких інших банках або фінансових установах, не
здійснюється.
3.11.За підсумком кожного етапу акції Банк, згідно п. 1.9. обирає трьох Переможців етапу Акції які
отримують право на отримання винагороди згідно Правил Акції.
ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ ТА
РЕЗУЛЬАТИ РОЗІГРАШУ АКЦІЇ
Інформування про набуття Власником карти статусу Учасника акції здійснюється за допомогою
розсилки Банком СМС-повідомлень, e-mail-повідомлень з акційною пропозицією та публікацію на
офіційному сайті банку http://alfabank.ua.
Інформування про Правила та умови акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на
корпоративному сайті Банку.
Інформування про результати розіграшу здійснюється шляхом:
Надсилання СМС-повідомлення та/або дзвінком на телефон Переможця акції який був вказаний
Переможцем в якості контактного номеру телефону.
Учасники акції та Переможці акції дають згоду на обробку та розміщення Банком своїх
персональних даних в тій мірі, яка необхідна для виконання Банком своїх зобов'язань
сформульованих цими Правилами.
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5. ІНШІ УМОВИ
5.1. Беручи участь у Акції, тим самим учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами
Акції та свою повну та безумовну згоду з ними.
5.2. 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.4.1. даних Правил.
5.3. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення даних Правил та / або питань, не
врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до
вимог чинного законодавства України. При цьому, рішення Організатора Акції є остаточним і не
підлягає оскарженню.

