
Офіційні Правила 
проведення Кампанії «Слачуйте карткою Visa від Райфу, а ми додаємо 50 гривень для безкоштовних 

перевезень лікарів» 
 
1. Терміни та загальні положення Правил 
1.1 Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») кампанії «Слачуйте карткою Visa від Райфу, а ми 
додаємо 50 гривень для безкоштовних перевезень лікарів» (надалі – «Кампанія») визначаються 
порядок та умови її проведення. Участь в Кампанії безкоштовна. Кампанія не є азартною грою і не може 
бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Кампанії означає повне та беззастережне 
прийняття учасником всіх умов цих Правил. 
1.2 Територія проведення Кампанії: Кампанія проводиться на території України (за винятком території, 
що визнана як тимчасово окупована, а саме 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 та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих 
районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 
17.03.2015 р., №254-VIII.). 
1.3 «Період проведення Кампанії»: Кампанія проводиться в період з 00:01 години 14 квітня 2021 року до 
23:59 години 10 травня 2021 року (включно).  
1.4 «Організатор Кампанії»: «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (далі – Організатор). 
Місцезнаходження: США, 900 бульвар Метро Центер, Фостер Сіті, CA 94404 – 2775.  
1.5 «Виконавець Кампанії»: Bolt Technology OÜ (далі –Виконавець). Місцезнаходження: Vana-Lõuna 15, 
10134 Таллінн, Естонія. 
1.6 «Партнер Кампанії»: АТ «Райффайзен Банк Аваль» (далі – Партнер), код ЄДРПОУ 14305909, 
місцезнаходження: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9. Ліцензія НБУ № 10 від 18.06.2018р.  
1.7 «Учасники Кампанії» фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Кампанії вже 
виповнилось 18 років, які є держателями карток Visa емітованих АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – 
«Картка»), активованих до початку або під час проведення Кампанії. 
1.8 Інформування про Кампанію здійснюватиметься через додаток «Bolt»  - 
https://apps.apple.com/EE/app/id675033630?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.mtakso.client&referrer=af_tranid%3DnAsjXADnMSRlXWw2
7dMJBw%26shortlink%3Dd81f73c6%26pid%3Dwebsite%26af_force_deeplink%3Dtrue%26c%3DAndroid%20CT
A%26af_dp%3Dtaxify%253A%252F%252F 
1.9 Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Кампанії 
попередивши про це шляхом інформування про відповідні зміни Правил через додаток «Bolt».  
 
2. Учасники Кампанії 
2.1 Учасник, беручи участь у цій Кампанії, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами.  
 
3. Порядок участі в Кампанії  
3.1 Щоб взяти участь в Кампанії Учасник має протягом Періоду проведення Кампанії (передбаченого п. 
1.3 цих Правил) вчинити наступні дії: 
3.1.1 Завантажити, вставити та відкрити додаток «Bolt» на власному мобільному пристрої. 
3.1.2 Додати в гаманець додатку «Bolt» Картку як метод оплати. 
3.1.3 Замовити послуги таксі «Bolt». 
 
4. Мета та реалізація Кампанії 
4.1 Метою Кампанії є збір коштів для допомоги в перевезенні медиків в період пандемії COVID-19. 
4.2 Збір коштів відбувається шляхом компенсації Організатором Кампанії Виконавцю Кампанії 50,00 грн. 
(п’ятдесят гривень 00 копійок) за кожну поїздку Учасника Кампанії в таксі «Bolt», сплачену Карткою, 
незалежно від вартості поїздки.  
4.3 Кошти в розмірі 50,00 грн. (п’ятдесят гривень 00 копійок) за кожну поїздку Учасника Кампанії в таксі 
«Bolt», сплачену Карткою, що передбачена цими правилами, будуть перераховані Організатором 
Кампанії Виконавцю Кампанії до 20.05.2021. 
 

https://apps.apple.com/EE/app/id675033630?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.mtakso.client&referrer=af_tranid%3DnAsjXADnMSRlXWw27dMJBw%26shortlink%3Dd81f73c6%26pid%3Dwebsite%26af_force_deeplink%3Dtrue%26c%3DAndroid%20CTA%26af_dp%3Dtaxify%253A%252F%252F
https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.mtakso.client&referrer=af_tranid%3DnAsjXADnMSRlXWw27dMJBw%26shortlink%3Dd81f73c6%26pid%3Dwebsite%26af_force_deeplink%3Dtrue%26c%3DAndroid%20CTA%26af_dp%3Dtaxify%253A%252F%252F
https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.mtakso.client&referrer=af_tranid%3DnAsjXADnMSRlXWw27dMJBw%26shortlink%3Dd81f73c6%26pid%3Dwebsite%26af_force_deeplink%3Dtrue%26c%3DAndroid%20CTA%26af_dp%3Dtaxify%253A%252F%252F


5. Додаткові умови 
5.1 Участь в Кампанії автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду Учасника 
Кампанії з цими Правилами.  
5.2 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких 
спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює 
Організатор. 
5.3 Інформування щодо Правил та умов Кампанії здійснюється через додаток «Bolt»  - 
https://apps.apple.com/EE/app/id675033630?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.mtakso.client&referrer=af_tranid%3DnAsjXADnMSRlXWw2
7dMJBw%26shortlink%3Dd81f73c6%26pid%3Dwebsite%26af_force_deeplink%3Dtrue%26c%3DAndroid%20CT
A%26af_dp%3Dtaxify%253A%252F%252F 
5.4 Організатор може змінити та/або доповнити Правила та умови Кампанії протягом усього Періоду 
Кампанії. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Кампанії можливі в разі їх затвердження й 
оприлюднення в тому самому порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Кампанії.  
5.5 Виконавець/Організатор звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 
своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у 
тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у 
законодавстві, що діє на території проведення Кампанії чи на території України, оголошення про 
мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку 
Виконавця/Організатора обставини. 
5.6 Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Кампанії, що проводиться в рамках 
цих Правил.  
5.7 Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного 
законодавства України. 
5.8 Організатор не несе відповідальності за дотримання Виконавцем законодавства України та цих 
Правил, а також не відповідає за претензіями Учасників Кампанії. 
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