Правила проведення акції
«Не відкладай життя на завтра»
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. «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 № 200024239,
ІПН 234947126659, тел. +38 044 496 33 50, ліцензія Національного Банку України № 61 від
«05» жовтня 2011 року, дозвіл Національного Банку України № 61-5 від «05» жовтня 2011
року.
1.2. «Замовник, Організатор, Виконавець Акції» - АТ «АЛЬФА-БАНК».
1.3. «Територія проведення Акції» - територія України
1.4. «Акція» - акція під назвою «Не відкладай життя на завтра», організатором та
виконавцем якої є АТ «АЛЬФА-БАНК» та яка проводиться згідно умов цих
Правил.
1.5. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче.
1.6. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу),
протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах.
Строк проведення Акції - з «15» вересня 2016 року по «31» грудня 2018 року
(включно).
1.7. «Учасник Акції» - фізична особа - клієнт Банку, який оформить кредитну картку
по продукту «Максимум» на MasterCard Debit World, відповідає вимогам,
зазначеним у п.3.1. даних Правил та яка виконала умови участі Акції у
відповідності до Розділу 4 даних Правил.
1.8. «Винагорода» - грошова виплата на картковий рахунок, яку Учасник Акції може
отримати якщо виконає усі умови Акції.
1.9. «Розрахункова операція» - оплата карткою за товари чи послуги в
торгівельносервісній мережі і /або у мережі Інтернет.
2.

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

2.1. Організатором і виконавцем Акції є Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК».
2.2. Строк проведення Акції – з «15» вересня 2016 по «31» грудня 2018 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(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» квітня 2014 року). 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 приймають участь особи, які
відповідають усім вимогам та умовам Акції.
3. УЧАСТЬ У АКЦІЇ
3.1. Акційні умови автоматично поширюються на клієнтів АТ «АЛЬФА-БАНК», які в
сукупності відповідають наступним умовам:
3.1.1. Є фізичними особами котрі досягли повноліття (18 років) та проживають на території
України.
3.1.2. Є власником рахунку, відкритого з 15.09.2016 до 31.12.2018 р. у рамках договору,
укладеним з АТ «АЛЬФА-БАНК» у Відділенні АТ «АЛЬФА-БАНК», на сайті за адресою
www.alfabank.ua, або у рамках перехресних продажів, згідно якого клієнтом була отримана
кредитна карта в рамках продукту «Максимум» на MasterCard Debit World.
3.1.3. По картці клієнта відсутня прострочена заборгованість.
3.1.4. Не було розпочато процедуру закриття карткового рахунку.
3.2. Участь в Акції неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб
здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.
3.3. Не є учасниками Акції особи, які не були визначені як Учасники Акції самим
Організатором.
3.4. Організатор залишає право формування остаточного списку Учасників Акції, згідно з
умовами, визначеними у п.3.1. даного Розділу, за собою.
4. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ
4.1. Для того, щоб взяти участь у Акції особі, яка відповідає умовам Розділу 3 даних Правил,
необхідно:
4.1.1. В період з 15.09.2016 по 31.12.2018 р. оформити одну із кредитних карток «Максимум»
на MasterCard Debit World та провести торгівельну операцію з використанням кредитного
ліміту в одній із торгівельних точок, які відносяться до наступних типів торгових точок за
класифікацією MCC:
- 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5311 - далі ПРОДУКТОВІ СУПЕРМАРКЕТИ;
- 5541, 5542, 5983 – далі АЗС;
- 5811, 5812, 5813, 5814 – далі КАФЕ/РЕСТОРАНИ.
4.2. Умови Акції не поширюються на операції в системі My Alfa-bank, операції по
переведенню коштів, операції покупки електронних грошей або зняття готівки в
банкоматі.
4.3. Учасником Акції вважатися особа, яка належним чином виконала усі умови
Акції та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.
4.4. Умовами Акції передбачена виплата Винагороди, котра виплачується учаснику
Акції шляхом зарахування грошових коштів на картковий рахунок, по якому були
виконані розрахункові операції з оплати товарів чи послуг відповідно до умов п.4.1.1.
4.5. Учасник акції може отримати Винагороду якщо належним чином виконав усі
умови Акції.
5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

5.1. Фонд Заохочень Акції включає:
Винагорода встановлюється Банком та складає:
• 2% (у т.ч. податок на доходи фізичних осіб та військовий збір) від операцій з карткою в
одній із торгівельних точок, які відносяться до наступних типів торгових точок за
класифікацією MCC: - 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5311 – далі ПРОДУКТОВІ
СУПЕРМАРКЕТИ;
• 3% (у т.ч. податок на доходи фізичних осіб та військовий збір) від операцій з карткою в
одній із торгівельних точок, які відносяться до наступних типів торгових точок за
класифікацією MCC: MCC: 5541, 5542, 5983 – далі АЗС;
• 5% (у т.ч. податок на доходи фізичних осіб та військовий збір) від операцій з карткою в
одній із торгівельних точок, які відносяться до наступних типів торгових точок за
класифікацією MCC: - 5811, 5812, 5813, 5814 – далі КАФЕ/РЕСТОРАНИ. Мінімальна сума
операції для нарахування бонусів має бути:
• для ПРОДУКТОВИХ СУПЕРМАРКЕТІВ більше або дорівнює 25 грн;
• для АЗС більше або дорівнює 17 грн; для КАФЕ/РЕСТОРАНИ більше або дорівнює 10
грн.
Нарахування бонусів здійснюється на кожну операцію окрему з округленням до цілого числа
за математичними правилами.
5.2. Максимальна сума винагороди по картці складає 500 грн. в місяць з урахуванням
податків. Мінімальна сума винагороди по картці складає 10 грн. в місяць з урахуванням
податків.
5.3. 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.
5.4. Виплата Винагороди на рахунок Учасника здійснюється протягом 5 (п’яти)
робочих днів місяця за місяцем здійснення операції. Винагорода сплачується за всі
операції, що були списані з карткового рахунку кредитної картки, що відповідає
умовам п.4.1.1.
6. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ
6.1. Інформування про умови даних Правил та умов Акції здійснюється:
6.1.1. За допомогою розсилки СМС-повідомлень або e-mail-повідомлень з акційною
пропозицією та номером Контакт-центру Банку, за допомогою якого клієнт має можливість
дізнатися про деталі Акції;
6.1.2. При зверненні клієнта до Контакт-центру Банку;
6.1.3. У відділеннях Банку;
6.1.4. Інтернет-Банку за електронною адресою www.alfabank.ua
6.2. 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.6.1.
даних Правил.
7. ІНШІ УМОВИ

7.1. 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.
7.2. Беручи участь у Акції, тим самим учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними
Правилами Акції та свою повну та безумовну згоду з ними. У разі невиконання умов даних
Правил вважається відмовою від участі в Акції.

