
Додаток 1  

до Розпорядження Правління №87/9РП від 15.08.2019р. 

 

Офіційні Правила Акції 

 «FUNкартка  надає візит   на концерт групи  «Время и стекло!» 
                                                  (надалі – «Правила»  та «Акція» відповідно) 

1.Організатор, Партнер та Виконавець Акції 

1.1. Організатором Акції «FUNкартка  надає візит  на концерт групи   «Время и стекло!» (надалі – 

Акція) Акціонерне  товариство «Райффайзен Банк Аваль» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Лєскова 

9) (надалі – Організатор або Банк). 

1.2. Партнером Акції є «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (місцезнаходження: США,  900 

бульвар Метро Центер, Фостер Сіті, CA 94404 – 2775), (надалі – Партнер). 

Виконавцем Акції є :Товариство з обмеженою відповідальністю «МЗГ», місцезнаходження: 03113, 

м. Київ, провулок Артилерійський, будинок 5-А, офіс 1,  Код ЄДРПОУ 42822361 

2. Територія та строки (тривалість) проведення Акції 

2.1. Акція 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.)). 

2.2. Акція триватиме з 20  серпня 2019 року по 20  вересня  2019 року (включно), (далі – Період 

проведення Акції або Тривалість Акції).  

 

3. Умови участі в Акції 

3.1. В Акції беруть участь дієздатні  повнолітні громадяни України, яким на початку Періоду 

проведення Акції виповнилося 18 років (далі – Потенційні учасники), які є клієнтами Банку та мають 

відкритий  або відкрили в Період Акції картковий рахунок  на умовах  пакету послуг «FUNкартка 

для дітей та підлітків»  

3.2. Автоматично стають Учасниками Акції фізичні особи – клієнти Організатора, які відповідають 

вимогам п. 3.1. Правил та здійснили наступні операції: 

3.2.1. здійснили оплату товарів, робіт чи послуг (далі – Транзакція) протягом Періоду проведення 

Акції  з використанням платіжної картки Visa FUNcard  (бін-ренж 467808002, 467808003,467808004). 

Дані про всі Транзакції автоматично заносяться до бази Транзакцій (далі – База Транзакцій), серед 

масиву Транзакцій якої Організатором Акції визначатимуться Учасники Акції, що мають право на 

отримання Заохочень, передбачених в п.4.1 цих Правил. База Транзакцій містить дані про час, дату 

та суму Транзакції. Кожній такій Транзакції присвоюється унікальний номер (надалі – Унікальний 

номер Транзакції). Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор. 

3.3. Учасник Акції втрачає право претендувати на Акційне заохочення  у випадку: 

3.3.1. повернення на картковий рахунок Учасника Акції коштів за передбаченою підпунктом 3.2.1. 

пункту 3.2. Правил операцією, здійсненою з використанням  платіжної картки Visa FUNcard (надалі –

Картка). 

3.4. Не відповідають умовам Акції: 

3.4.1. операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «20 » серпня 2019 року та після «23» 

годин «59» хвилин «20» вересня 2019 року за Київським часом; 



3.4.2. операції з переказу коштів на рахунки фізичних та /або юридичних осіб, здійснені в Банку 

та/або інших фінансових установах України, в тому числі перекази «картка – картка» та інше; 

3.4.3. операції з отримання готівки через банкомати/пристрої самообслуговування/пункти видачі 

готівки  Організатора та/або інших фінансових установ. 

3.4.4. операції, здійснені за Картковим рахунком з використанням будь-яких інших, ніж Visa 

FUNcard  платіжних карток; 

3.4.5.  операції, здійснені через центри самообслуговування Банку/з використанням  Системи 

«Райффайзен Онлайн». 

 

3.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу торгової мережі та  будь-які 

помилки, внаслідок чого реєстрація Транзакції до участі в Акції не відбулась або відбулась із 

запізненням, та/або за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку під час 

проведення Акції, а також у разі надання Учасником Акції під час відкриття рахунку, до якого 

Організатором емітовану Картку або в процесі його обслуговування Організатором, неточної або 

недостовірної інформації щодо персональних даних, у т.ч. номеру телефону Учасника Акції, у разі 

настання обставин непереборної сили. 

3.6. Організатор/Виконавець узгодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників Акції від 

участі в Акції, у випадку виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих 

Правил, або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил. 

3.7.Учасник Акції, приймаючи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами 

і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції умов участі в Акції, що 

передбачені цими Правилами (зокрема, недотримання порядку та інших умов проведення Акції) або 

відмова Учасника Акції від їх належного виконання вважається відмовою Учасника Акції від участі 

в Акції та отриманні Заохочення Акції. У випадку порушення будь-якої з умов та/або вимог, що 

передбачені цими Правилами, навіть за умови виконання всіх інших умов Правил, така особа втрачає 

право на отримання Заохочення Акції та будь-якої компенсації. 

 

4. Фонд заохочень Акції 

 

4.1. Фонд Заохочень Акції (надалі – Акційне заохочення) складається з:  

 4.1.1.  Внесення переможців до Списку Запрошених на безкоштовний прохід на концерт групи  

«Время и стекло», що відбудеться 05 жовтня 2019 року в м. Києві, Палаці Спорту у кількості 24 осіб.   

УВАГА !!! Внесення у список Запрошених на безкоштовний прохід   на концерт не включає в себе 

витрати на дорогу до Києва та у зворотному напрямку, проживання, харчування тощо, такі 

витрати покриваються за кошт Переможця Акції. 

4.2. Кожен Переможець Акції має можливість отримати лише одне Акційне заохочення, протягом 

усього Періоду проведення Акції.  Під одним Акційним заохоченням  мається на увазі  внесення до 

списку запрошених  2  осіб на  концерт  групи «Время и стекло». 

4.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності щодо подальшого використання Акційного 

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

такого  Акційного заохочення.  

4.4. Заміна Акційного заохочення грошовим еквівалентом або будь‐яким іншим благом/послугою не 

допускається.  

4.5. Призовий фонд Акції може бути змінено за взаємною згодою Організатора і Виконавця. Такі 

зміни набувають чинності з моменту розміщення на сайті Організатора www.aval.ua, якщо інше не 

буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. 

 

5. Порядок визначення Переможців Акції 

 

5.1.  Організатор Акції протягом періоду проведення Акції  шляхом випадкової комп’ютерної 

вибірки за допомогою сервісу random.org з переліку всіх Умовних номерів Учасників Акції, що 

відповідають вимогам п. 3.1., 3.2. Правил, визначає 12 основних Переможців Акції, які здобувають 

право на отримання Акційного заохочення та 24  резервних Переможців Акції, які можуть здобути 

право на отримання Акційного заохочення у випадку неотримання/відмови від отримання Акційного 

заохочення основним Переможцем Акції. 



 Визначення Переможців Акції проводиться:  

- 23.09.2019 року визначаються 12 основних Переможці Акції та 24 резервних Переможці 

Акції. 

- 2 перших основних Переможців Акції отримають можливість відвідати репетицію концерту 

групи  «Время и стекло». 

 Організатор Акції  повідомляє Переможців Акції про визначення їх Переможцями Акції  та  

необхідність підписання Згоди на участь в Акції «FUNкартка  надає візит  на концерт групи  «Время 

и стекло!» визначеної п. 8.8 Правил (надалі - Згода). Після чого передає  результати розіграшу 

Виконавцю Акції для подальшого направлення  Переможцю Акційного Заохочення. 

5.2. Результати визначення Переможців Акції є остаточними та оскарженню не підлягають. 

5.3. Інформація про Переможців Акції, що здобули право на отримання Акційного заохочення, 

розміщується на Інтернет-сайті Організатора www.aval.ua  протягом 10 днів з моменту їх визначення 

відповідно до п.5.1. Правил та за умови підписання Переможцем Згоди на участь в Акції «FUNкартка 

надає візит  на концерт групи  «Время и стекло!» визначеної п. 8.8 Правил (надалі - Згода), а також 

кожен з Переможців Акції повідомляється персонально у порядку, передбаченому в п. 5.4. цих 

Правил, про його право та умови отримання Акційного заохочення.  

5.4. Організатор протягом  двох робочих днів,  після дня, коли були визначені Переможці Акції, 

повідомляє відповідним Учасникам Акції, шляхом здійснення телефонних дзвінків на їх номери 

телефонів, що були зазначені ними при відкритті Карткового рахунку в Банку, або в процесі їх 

обслуговування Банком про те, що вони визначені Переможцями Акції. Кількість спроб зв’язатися з  

Переможцями Акції, на умовах Акції, не може бути  більше як 3 (три) дзвінки протягом 1 (одного) 

робочого дня, що здійснюються  в період з 9:00 до 18:00. 

5.5. З метою забезпечення можливості отримання Переможцем Акції Акційного заохочення, під час 

телефонної розмови Переможець Акції повинен надати Організатору Акції підтвердження на участь 

в Акції, у тому числі на отримання Акційного заохочення, та перед отриманням Акційного 

заохочення Переможець Акції повинен підписати Згоду  на передачу Організатором Виконавцю, з 

метою забезпечення можливості направлення  Акційного заохочення Переможцю Акції, таких 

відомостей про Переможця Акції, як його: прізвища, ім’я та по батькові, номер мобільного телефону. 

Виконавець забезпечує відправку Акційного заохочення на погоджену з Переможцем Акції 

електронну адресу.  

5.6. У разі, якщо Організатор не зможе зв’язатися з Переможцем Акції у строк протягом  двох  

робочих днів , після дня, коли були визначені Переможці Акції, або у випадку, якщо Переможець 

Акції відмовиться від надання згоди на участь в Акції, що передбачає  право на отримання  

Акційного заохочення, яке має Переможець Акції, вважатиметься не витребуваним Переможцем 

Акції, а такий Учасник Акції вже не буде вважатися Переможцем Акції та не матиме права на 

отримання Акційного заохочення. У такому випадку, Організатор Акції має право зв’язатися в 

порядку черговості (у випадку відмови/неотримання Акційного заохочення кожним попереднім 

резервним Переможцем Акції) з кожним наступним з двадцяти чотирьох резервних Переможців 

Акції, визначених  відповідно до п.5.1. цих Правил і право на отримання Акційного заохочення 

переходить до відповідного резервного Переможця Акції. 

5.7. Організатор та Виконавець гарантують відповідність процедури визначення Переможця Акції 

цим Правилам. 

6. Умови та строки отримання Акційного заохочення 

 

6.1. У випадку, якщо Переможець Акції надав Організатору в телефонній розмові своє 

підтвердження на участь в Акції та підписав Згоду  згідно умов п. 5.5. Правил, направлення 

Акційного заохочення Переможцю Акції здійснюється від імені Організатора Виконавцем. 

При цьому, Організатор передає Виконавцю відомості про Переможців Акції в обсязі, що є 

необхідним для забезпечення можливості направлення Виконавцем Заохочень Переможцям Акції 

згідно умов Правил, а саме передає такі дані, як: прізвище, ім’я та по батькові та номер мобільного 

телефону Переможця Акції. Направлення Акційного заохочення Переможцям Акції  здійснюється 

Виконавцем  на електронну адресу,  яку сторони погодять під час телефонної розмови  вказаної в п. 

5.5.  Правил  протягом шести робочих днів з дати визначення Переможців Акції згідно п.5.1.Правил. 

http://www.aval.ua/


6.2. Виконавець забезпечує направлення Акційного заохочення Банку, та надсилає Акційне 

заохочення Переможцю Акції при обов’язковому виконанні ним умов, вказаних в п. 6.2.1. Правил, а 

саме Переможець Акції:  

6.2.1. Підписав на паперовому носії Згоду на участь в Акції «FUNкартка  надає візит   на концерт 

групи  «Время и стекло!» та обробку персональних даних за формою, що передбачена у п. 8.8. 

Правил. 

6.3. Організатор/Виконавець Акції має право: 

6.3.1. Відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови 

участі в Акції, зазначені в цих Правилах.  

6.3.2. Відмовити у видачі Акційного заохочення Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні 

для отримання таких Акційних заохочень, згідно цих Правил. 

6.4. Організатор/Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, 

наданої Учасниками Акції.  

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

Акційного заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора та/або Виконавця Акції 

(в тому числі якщо інформація про Учасника Акції була змінена, або була вказана  Учасником Акції 

при відкритті рахунку в Організатора або в процесі його обслуговування Організатора невірно та/або 

нерозбірливо та інше) не має можливості отримати Акційне заохочення, такий Учасник Акції не має 

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

та Виконавця Акції. 

6.6. Організатор/Виконавець Акції звільняються 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/Виконавця Акції обставини. 

6.7. Організатор/Виконавець Акції не компенсують будь-які витрати  Переможців Акції, пов’язані з 

отриманням та подальшим використанням Акційного заохочення. 

 

7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 

 

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

та умов Акції на сайті Організатора  www.aval.ua  

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

проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на сайті 

Організатора www.aval.ua , якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо 

змінами/доповненнями до цих Правил. 

 

8. Інші умови 

 

8.1. Беручи участь у Акції, Учасники цим самим погоджуються з усіма умовами проведення Акції, в 

тому числі з усіма встановленими Організатором умовами надання Акційного заохочення. 

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

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

права на одержання від Організатора/ Виконавця Акції будь-якої компенсації.  

8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь‐яких 

спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається 

Організатором Акції. При цьому рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає. 

8.4. Організатор Акції не бере участі у будь‐яких суперечках стосовно Акційного заохочення, що 

можуть виникнути між Учасниками Акції та Виконавцем. Організатор/Виконавець і пов'язані з 

Акцією особи не вступають в будь‐які суперечки стосовно визнання будь‐яких осіб 

Учасниками/Переможцями Акції, а також прав на одержання Акційного заохочення. 

8.5. Оподаткування вартості доходів в результаті отримання Акційного заохочення здійснюється 

відповідно до вимог законодавства України. 

8.6. Організатор/Виконавець Акції звільняються від будь-якої відповідальності щодо Акційних 

заохочень після  направлення їх Переможцям Акції. 

8.8. Форма згоди на участь в Акції «FUNкартка  надає візит  на концерт групи  «Время и стекло!» 

http://www.aval.ua/


та обробку персональних даних: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» 

01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 Код ЄДРПОУ 14305909 

 

 

Згода на участь в Акції «FUNкартка  надає візит   на концерт групи  «Время и стекло!» 

 та обробку персональних даних 

 

Я,  ___________________________________________________________________________________,  

                                                           ПІБ клієнта 

 

надаю АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) згоду на участь в Акції «FUNкартка   надає 

візит   на концерт групи  «Время и стекло!»  (далі – Акція). У разі визнання мене одним з переможців 

Акції надаю Банку згоду на здійснення без обмежень будь-яких дій щодо обробки моїх персональних 

даних з метою отримання мною Акційного заохочення Акції відповідно до Правил та умов Акції, 

розміщених на сайті Банку www.aval.ua,  у тому числі надаю Банку дозвіл на передачу  

________________________________________________, ЕДРПОУ -____________________ (далі – 

Виконавець Акції) моїх персональних даних (прізвища, ім’я та по батькові) та номеру мобільного 

телефону, для здійснення Виконавцем Акції без обмежень будь-яких дій щодо обробки моїх 

персональних даних, що є необхідним  для направлення мені Акційного заохочення згідно умов 

Акції. Я повідомлений про те, що я маю право вільного доступу до переданих Виконавцю Акції  

персональних даних, зазначених вище, з метою уточнення та/або зміни інформації у разі настання 

такої потреби (зміна прізвища тощо) відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних»; мої персональні дані зберігатимуться Виконавцем Акції протягом 3 років з дати закінчення 

Акції, після закінчення цього терміну всі персональні дані будуть видалені Виконавцем Акції. 

Також, у разі визнання мене одним з переможців Акції, надаю Банку згоду на розміщення своїх 

персональних даних (прізвища, ім’я та по батькові, дати народження) на офіційному сайті Банку. 

 

«_____» ____________ 2019р.                          _____________________ 

          Підпис клієнта 

 

 

 

Я, ___________________________________________________, засвідчую справжність підпису, 

__________________________________________________________________________________, який 

зроблено у моїй присутності. 

 
(П.І.Б. уповноваженої особи Організатора/ Виконавця Акції)                                                       (П.І.Б. клієнта, який підписав Згоду) 

________________________________________________ _____________________________ 
П.І.Б. уповноваженої особи Організатора/Виконавця  Акції  Підпис уповноваженої особи Організатор/Виконавця  Акції 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.aval.ua/

