ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «ДЕНЬ БАНКІРА»
для фанів офіційної сторінки
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в Facebook
(далі – «Банк», «Правила» та «Акція» відповідно)
ТЕРМІНИ:
Фан сторінки Банку – фізична особа, яка вподобала офіційну сторінку Банку у соцмережі:
- https://www.facebook.com/AlfaBankUkraine
Хештег – слово або фраза, яким передує символ «#».
Тест – набір питань із варіантами відповіді за посиланням: www.bankirnamillion.com.ua
Репост – результат тесту сторінки фана у соцмережах.
1.

ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

Організатором та виконавцем Акції є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (далі по тексту –
«Організатор, Виконавець»), 01001, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, Код ЄДРПОУ 23494714, ліцензія Національного Банку
України № 61 від «05» жовтня 2011 року, тел. +38 044 496 33 50
1.1.

2.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ

Участь в Акції мають право брати дієздатні фізичні особи громадяни та резиденти України. Потенційні учасники Акції можуть
стати Учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 4 цих Правил та п.п. 2.2. цих Правил
(далі по тексту – «Учасник Акції/Учасники Акції»).
2.2. Учасниками Акції можуть бути особи, зареєстровані у соцмережі Facebook.
2.1.

Учасниками Акції можуть бути особи, що перебувають у трудових відносинах із Організатором за умови виконання ними умов
участі в Акції, що передбачені в розділі 4 цих Правил та п. 2.2. цих Правил.
2.3.

3.

МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

Акція проводиться по всій території Україні1 18 та 19 травня 2017 року. (далі по тексту – «Період проведення Акції»).

3.1.

4.

УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

Для набуття статусу Учасника Акції Потенційному учаснику Акції необхідно:

4.1.

4.1.1. В продовж Періоду проведення Акції пройти тест і зробити репост результату тесту із хештегом #ДеньБанкіраАБУ на своїй

сторінці у соцмережі Facebook, а в коментарях до посту Банку про умови участі в Акції відповісти на питання «Навіщо мені
золото?».
4.2. Не відповідають умовам Акції та не відносяться до репостів наступні публікації:
4.2.1. Публікації, здійснені після 23:50 19.05.2017 р. за київським часом;
4.2.2. Публікації, здійснені без хештега;
4.2.3. Публікації, здійснені з будь-яким чином зміненим хештегом;
4.2.4. Публікації за відсутності коментаря під постом Банку.

5.

ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

5.1 Заохоченнями Акції (далі – Заохочення Акції) є 1 золотий злиток вагою 1 грам.

6.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ АКЦІЇ

6.1. Визначення переможця Акції здійснюється Організатором 20 травня о 12:00 за київським часом, шляхом випадкової
комп’ютерної вибірки із імен Учасників Акції.
6.2. Прізвище, ім’я та по-батькові (або за вибором Організатора тільки ім’я) переможця буде опубліковано на офіційній сторінціх
Банку у соцмережі Facebook.
6.3. Порядок отримання Заохочення визначається між Організатором Акції та переможцем Акції в особистих повідомленнях в
соцмережі Facebook. Відправлення Заохочення здійснюється шляхом відправленням через ТОВ «Нова Пошта» на адресу переможця
1

За виключенням території АР Крим, частини території Донецької та Луганської областей, що непідконтрольні офіційній українській владі
відповідно до постанови КМУ «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» № 1085-р від 07.11.2014 р. чи інших нормативних документів зі
всіма подальшими змінами і оновленнями в чинному законодавстві України.

Акції або за домовленістю між Організатором Акції та переможцем Акції отримання Заохочення відбувається в одному із відділень
Банку. Для отримання Заохочення потрібно пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
6.4. Організатор та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території
проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора та залучених ними третіх осіб обставини.
7.
7.3.

ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та
умов Акції на Інтернет-сайті Організатора: www.alfabank.ua

7.4. Дані Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції.
Зміна та/або доповнення даних Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому
ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту
опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до даних Правил та умов Акції.
8.
ОБМЕЖЕННЯ
8.1. Якщо будь-який Учасник Акції, який визначений переможцем Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції
(в т.ч. якщо його особиста сторінка Учасника в соцмережі Facebook або інша інформація про нього являється неактуальною) не має
можливості отримати Заохочення, то такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових Заохочень, компенсацій
або інших виплат від Організатора Акції.
8.2. Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати переможців Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням
Заохочень і не відшкодовує таких витрат.
8.3. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі кількості Заохочень, вказаних у цих Правилах.
8.4. Отримання Заохочень, зазначених в п. 5.1. даних Правил, допускається лише особою, яка визнана переможцем Акції.
8.5. У випадку, якщо переможець Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий переможець не має
права передати/поступитися своїм правом третій особі.
8.6. Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих переможцям Акції Заохочень після їх
одержання, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів, що надані третіми особами, за неможливість переможця Акції
скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.
Порушення Учасником Акції даних Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання даних Правил вважається
відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на одержання від
Організатора Акції будь-якої компенсації.
9.2. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує надання своєї згоди Учасника Акції Організатору 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. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим
самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будьякою іншою метою способами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на
безоплатне використання його імені, прізвища, зображення переможця 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.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист
персональних даних». Згода Переможця 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.
9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або
питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. При цьому рішення Організатора є
остаточним та оскарженню не підлягає.
9.4. Оподаткування вартості Заохочення Акції проводиться відповідно до чинного законодавства України за встановленою для
такого виду доходу ставкою. Виконавець Акції, в якості податкового агента, проводить утримання та перерахування податку з
доходів фізичних осіб та військового збору з отриманого переможцем Акції Заохочення та направляє до відповідного податкового
органу інформацію про нарахування (виплату) Заохочення переможцю Акції та утримані з таких доходів податки.

