ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«Привітальний бонус»
1. Замовник, Організатор та Виконавець Акції, территорія та строки проведення
Акції
1.1. Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (далі БАНК) - юридична особа, створена
та зареєстрована згідно законодавства України, місцезнаходження: 03150, м. Київ, ул. В.
Васильківська, 100, код ЄДРПОУ 23494714, свідоцтво платника ПДВ № 200024239, ІПН
234947126659, тел. 8 044 496 33 50, ліцензія Національного Банку України № 61 від «05»
жовтня 2011 року, дозвіл Національного Банку України № 61 від «05» жовтня 2011 року.
1.2. «Замовник, Організатор, Виконавець Акції» - АТ «АЛЬФА-БАНК».
1.3. Акція проводиться з 22.06.2020 р. по 05.07.2020 р. до 23:00 за київським часом (далі –
Період дії Акції).
1.4. Акція проводиться на Території України.
1.5. У Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.
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2.1 Картка Wargaming - це Основна/Додаткова платіжна картка у національній валюті
України – гривня типу World of Tanks Blitz, емітована Банком на умовах пакетів послуг
White/ Black/ Graphite.
2.2 Переможець – Участник Акції, що виконав умови Акції встановлені у п.п. 4.1-4.2 цих
Правил.
2.3 Заохочення/ винагорода/приз - одноразове нарахування 3 000 Бонусов ( «золота»)
по карткам World of Tanks Blitz Переможцям Акції по карткам, по яким виконані умови
Акції.
2.4.Фонд заохочення – на одного Клієнта передбачене одноразове зарахування Приза.
Максимальна кількість Винагород 500 шт.
2.5. Партнер - компанія WARGAMING GROUP LIMITED
2.6. Покупки – це списані з рахунку покупки , за виключенням будь-якої операції у
системі My Alfabank, АльфаМобайл, грошові перекази, перекази з картки на картку (P2P),
купівля дорожних чеків, операції у ломбардах, казіно, інших ігорних закладах, погашення
кредитів, купівля валюти, коштовних металів, облігацій, цінних паперів, відеопрокат.
3. УЧАСТНИКИ АКЦІЇ
Учасниками Акції можуть бути фізичні особи:
3.1. фізичні особи, що досягли повноліття (18 років)
3.2. у Період з 22.06.2020 р. по 05.07.2020 р. до 23:00 за київським часом, здійснили
успішне замовлення своєї першої у Банку картки «World of Tanks Blitz», через інтернетзаявку за посиланням https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug або
https://alfabank.ua/ru/private-persons/pakety-uslug або с сайту Wargaming . Якщо Картка
«World of Tanks Blitz», замовлена у період Акції не є першою карткою «World of Tanks
Blitz» Клієнта, то така Картка не приймає участі у Акції.
3.3 Участь у Акції неповнолітніх осіб та осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних
осіб здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.
4.УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

4.1 Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам Розділу 3
даних Правил, необхідно у період Строку проведення Акції:
 виконати умови п.3.2
 здійснити до 19.07.2020 р. (23:59) за допомогою Картки «World of Tanks Blitz» успішну
транзакцію безготівкової Покупки (за виключенням будь-якої операції у системі My
Alfabank, АльфаМобайл, грошові перекази, перекази з картки на картку (P2P), купівля
дорожних чеків, операції у ломбардах, казіно, інших ігорних закладах, погашення кредитів,
купівля валюти, коштовних металів, облігацій, цінних паперів, відеопрокат) на суму від
100 грн (сто гривень). При виявлені Переможців Акцій враховуються транзакції здійснені
за допомогою Картки «World of Tanks Blitz», які відобразилися у виписці по картці по
19.07.2020 р. (23:59).
4.2 Переможцями, э ті учасники, які у числі перших 500 виконали умови, вказані у п.4.1
цих Правил.
4.3 Зарахування винагород Переможцям Акції буде здійснено Партнером до 31.07.2020р.
включно.
4.4. Кожен Учасник Акції може розраховувати на отримання лише одного Призу.
5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
5.1. Фонд Заохочень Акції включає:
5.1.1. Заохочення/винагорода – одноразове нарахування 3000 Бонусов («золота») по
карткам World of Tanks Переможцям Акції, які виконали умови Акції вказані у п.4.1 цих
Правил;
5.1.2 Фонд Заохочень Акції обмежений і складає 500 Винагород, по одній Винагороді на
кожного Переможця акції.
5.3. Оподаткування вартості Заохочення Акції проводиться відповідно до чинного
законодавства України.
6. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ
6.1. Інформування про умови даних Правил та умов Акції здійснюється за допомогою:
6.1.1. інтернет-сторінці Банку за електронною адресою акции www.alfabank.ua.
6.1.2 на інтернет-сторінці Партнера за за електронною адресою http://ru.wargaming.net/
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. ІНШ І 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 та не підлягає оскарженню.
7.2. Беручи участь в 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 у Акції

