
 

Офіційні Правила Акції 

«Улюблені товари» 

 

1. Терміни й загальні положення Правил: 

1.1. Цими Офіційними правилами (далі — Правила) акції «Улюблені товари» (далі — Акція) 

визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безоплатна. Акція не є азартною грою і 

її не можна використовувати в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне й 

беззастережне прийняття учасником усіх умов цих Правил. 

1.2. Територія проведення Акції: магазини ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» 

1.3. Період проведення Акції: Акцію проводять у період з 00:01 години 03.02.2022 року до 23:59 

години 12.02.2022 року (включно) за київським часом (далі також — Період Акції).  

1.4. Організатор та Виконавець Акції: АТ «Райффайзен Банк» (далі – Організатор або Банк), код 

ЄДРПОУ 14305909, місцезнаходження: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9. Ліцензія НБУ № 10 

від 18.06.2018р.  

1.5. Заохочення – грошова сума, яка зараховується на Картковий рахунок Учасника акції відповідно 

до п.3.1. 

1.6. Картковий рахунок – поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з 

використанням електронних платіжних засобів (платіжних карток). 

1.7. Офіційна сторінка Акції — інтернет-адреса www.raiffeisen.ua, де будуть розміщені для 

публічного доступу Правила та інша інформація про Акцію (надалі – «Офіційна сторінка»). 

1.8 Акційний товар – товар, який реалізовується в межах торгових об’єктів Компанії. Перелік 

Акційних товарів зазначено в п.3.1. 

1.9 Компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» 

1.10 Учасники Акції: повнолітні та дієздатні громадяни України, які відповідають сукупності таких  

вимог: 

- мають в Банку поточний картковий рахунок, який обслуговується на умовах пакету «Райфкартка» або 

«Райфкартка+», а також отримали та активували до цього рахунку емітовану Банком дебетну ко-бренд 

платіжну картку Visa АТБ (надалі – «Картка»);  

- надали Організатору дозвіл на отримання рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг 

Організатора Акції та партнерів; 

- в Період Акції за допомогою застосунку «Viber» отримали від Організатора повідомлення, щодо 

участі в Акції.  

 

2. Учасники Акції  та порядок участі в Акції: 

2.1 Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:  

2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм законодавства України;  

2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;  

2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого 

Учасника в Акції; 

2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах; 

 

2.2. Надання Учасником невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, 

звільняє Організатора від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який здобув 

право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає 

право на отримання Заохочення.  

2.3. Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами. 

Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення 

Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від 

участі в Акції та отримання Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умов та/або вимог цих 

Правил така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації. 

 

2.4 Для отримання Заохочення Учаснику Акції потрібно виконати наступні умови: 

2.4.1. отримати повідомлення від Організатора про участь в Акції;  

2.4.2 протягом періоду проведення акції здійснити операції з купівлі Акційних товарів в межах 

торгових об’єктів Компанії;  

http://www.raiffeisen.ua/


 

2.4.3 сплатити вартість Акційних товарів з використанням  емітованої Банком дебетної ко-бренд 

платіжної картки Visa АТБ.  

3. Фонд Заохочень Акції та порядок їх отримання:  

3.1. Заохоченнями Акції (далі – Заохочення Акції) є: 

 

Акційний товар Заохочення Акції за 

одиницю Акційного товару 

за виключенням ПДФО та 

ВЗ 

Філe Свoя лінія курячe к/в вак/упак 

Чeтвeртина Свoя лінія куряча к/в вак/упак 

Курка Свoя лінія к/в вак/упак 

Крильця Свoя лінія курячі к/в газ/упак 

Рулeт Свoя лінія курячий в/к вак/упак 

Грудинка Свoя лінія Осoблива в/к вак/упак 

Шийка Свoя лінія Дeлікатeсна к/в вак/упак 

Шинка Свoя лінія Екстра к/в вак/упак 

Балик Свoя лінія Святкoвий к/в вак/упак 

Бужeнина Свoя лінія Традиційна к/в вак/упак 

Окiст Свoя лінія Київський к/в вак/упак 

від 15% до 30%  

 

Заохочення зараховуються на Картковий рахунок Переможця Акції. 

3.2. Виплата Заохочення забезпечується Організатором Акції. Нарахування, утримання та 

перерахування до бюджету податків та зборів з Заохочення, зокрема податку на доходи фізичних 

осіб та військового збору, здійснюються Організатором відповідно до законодавства України.  

3.3. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Заохочення Акції 

Переможцем Акції після його одержання, а також за можливі наслідки використання такого 

Заохочення Акції. 

3.4. Організатор має право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань 

за даними Правилами. 

 

3.5. Порядок визначення Переможців  

Учасник Акції, який успішно виконав вказану в пункті 2.4 умови та повністю відповідає умовам 

Правилам Акції, вважається Переможцем Акції. 

3.6. Компанія самостійно організовує визначення Переможців Акції, які відповідають діючим 

умовам Акції відповідно до п. 2.1. цих Правил до 16.02.2022р включно. 

3.7. Переможцями можуть бути особи, які отримали повідомлення про участь у Акції безпосередньо 

від Організатора. 

 

4. Умови та строки отримання Заохочень Акції: 

4.1. Надання Винагороди здійснюється Організатором Акції до 25 лютого 2022р. після надання 

переліку Переможців Організатору від Компанії, шляхом переказу коштів на відкритий в 

Організатора Картковий рахунок, до якого відкрита Картка Учасника акції. 

4.2. Організатор Акції має право: 

4.2.1. відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови 

участі в Акції, зазначені в цих Правилах;  

4.2.2. відмовити у виплаті Заохочення Акції особі, яка не виконала умови, необхідні для 

отримання такого Заохочення Акції згідно цих Правил. 



 

4.3. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої 

Учасниками Акції.  

4.4. Якщо будь-який Учасник Акції, який визначений Переможцем Акції та має право на отримання 

Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції (в тому числі, якщо 

інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана Учасником Акції при відкритті 

Карткового рахунку в Банку або в процесі його обслуговування Банком невірно та/або 

нерозбірливо) не має можливості отримати Заохочення Акції, такий Учасник Акції не має права 

на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора 

Акції. 

4.5. Організатор Акції звільняється від 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 Акції обставини. 

4.6. Організатор Акції не компенсує жодні витрати Переможців Акції, пов’язані з отриманням та 

подальшим використанням Заохочень Акції. 

 

5. Порядок і спосіб інформування про умови Акції: 

5.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил 

та умов Акції на Офіційній сторінці Банку. 

5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього Періоду 

проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення на 

Інтернет-сайті Банка www.raiffeisen.ua, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо 

змінами/доповненнями до цих Правил. 

6. Інші умови: 

6.1. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання 

цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при цьому така особа не має 

права на одержання від Організатора Акції жодної компенсації. 

6.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких 

спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення 

приймається Організатором. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає 

оскарженню. 
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