
 
 
 

Умови та правила проведення рекламної Акції, з умовною назвою 
«КАРТКА - ТАК, ГОТІВКА - НІ!» 

на замовлення АТ «ПРАВЕКС БАНК» 
 
Ці Правила проведення рекламної акції із стимулювання продажів банківських продуктів 
(далі – Правила) визначають порядок та умови проведення акції «КАРТКА - ТАК, 
ГОТІКВКА - НІ!» (надалі – Акція). 
 
 
1.Основні положення:  

1.2. Замовником Акції є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРАВЕКС  БАНК» (надалі – 
Організатор або Банк), адреса місцезнаходження якого: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 
9/2 

 
1.3 Виконавцем Акції є ТОВ «ПРОФІ ЕДЗ» (далі – Виконавець), адреса місцезнаходження 
якого: 04159, м. Київ, вул. Кульженків Сім’ї, буд. 35 
Для проведення Акції Виконавець може залучати третіх осіб, що не потребує укладення 
сторонами додаткових угод, не впливає на погоджену сторонами в договорі вартість. 
Виконавець несе відповідальність за дії таких залучених осіб, як за свої власні. 
 
2. Мета Акції:  

 стимулювання кількості транзакцій платіжними картками Організатора у 
торгівельних мережах;  

 збільшення обсягів транзакцій картками Організатора; 

 розповсюдження інформації про Організатора Акції та його продукти; 

 формування та підтримання обізнаності споживачів фінансових послуг 
(потенційних клієнтів) та їх інтересу стосовно Організатора та його продуктів; 

 привернення уваги щонайбільшого кола споживачів фінансових послуг 
(потенційних клієнтів) до продуктів Банку та стимулювання споживчого попиту на 
продукти; 
 

3. Територія (місце) та строки проведення Акції:  

Акція проводиться на всій території України за виключенням тимчасово окупованої 
території АР Крим та зони проведення військової операції під керівництвом Об’єднаних 
сил (далі – Територія проведення Акції) у відділеннях Банку у період з 01.06.2020 по 
01.09.2020 включно (далі за текстом – Період проведення Акції). 

4.  Учасники: 

В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні фізичні особи, громадяни України, які 
відповідають всім переліченим нижче критеріям (сукупно): 

4.1. Є держателями  однієї або декількох платіжних карток (окрім карток на бізнес 
потреби), емітованих Організатором для використання фізичними особами (надалі – 
«Картка»), запрошені Виконавцем до участі у Акції через повідомлення шляхом смс та/або 
viber на мобільні телефони, згідно з базою даних клієнтів Банка, свідомо і добровільно 
погоджуються на участь у акції шляхом не-відмови від участі через веб-сторінки Акції, 
повністю погоджуються з Правилами (надалі – «Учасники Акції»). 



4.2. Здійснили транзакцію (та не відмінили її) з використанням платіжної картки для 
оплати товарів та послуг Банка у період дії Акції., а саме: оплату платіжними картками у 
торговельних мережах та інтернеті або оплати послуг через мобільний додаток PRAVEX 
ONLINE або інтернет банкінг PRAVEX ONLINE. За кожні 500 грн. транзакцій клієнт отримує 
один «шанс», які приймуть участь у розіграші, кількість «шансів» є не обмеженою (з 
урахуванням умов п. 7.2.3. даних Правил). Такі види транзакцій не приймають участь у 
Акції: зняття готівки, перекази між картками та рахунками фізичних осіб. 

4.3. Не є працівниками або близькими родичами працівника Банку чи підприємства-
Виконавця Акції. 

Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати в ній участь особи, які не 
відповідають вимогам п. 4.1- 4.3. даних Правил.  

5. Правила участі в Акції: 

Плата за участь Учасників в Акції не передбачена та залежить виключно від волі таких 
Учасників. Всім Учасникам надаються та гарантуються однакові права. Інформування 
щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на 
офіційному інтернет-сайті Банку: https://www.pravex.com.ua/, у відділеннях Банку, а також 
шляхом надання інформації щодо умов Акції, порядку прийняття участі в Акції 
спеціалістами Контактного  центру Банку за номером 0 800 500 450, та/або шляхом 
розсилки повідомлень sms\viber. 

6. Подарунки Акції  

Загальний Фонд подарунків Акції складає 27 подарунків, а саме: 

1. Подарункова картка Фокстрот  номіналом 18 000 грн – 3 шт 
2. Подарункова картка Фокстрот  номіналом 5 000 грн – 9 шт 
3. Подарункова картка Фокстрот  номіналом 500 грн – 15 шт  

Заміна подарунка Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом 
(матеріальним чи нематеріальним) не допускається. 

Виконавець виступає податковим агентом при врученні подарунків учасникам Акції, які їх 
отримали, та інформує органи ДПС щодо нарахованого та виплаченого доходу та 
утриманого податку з учасників Акції,  які отримали подарунки,  відповідно до вимог 
чинного законодавства України. 

7. Порядок визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання 
Подарунка в межах Акції 

7.1. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків в межах 
Акції (далі – Переможці), передбачених п. 6 Правил, здійснюється Організатором Акції 
шляхом випадкової вибірки на сайті www.random.org порядкового номера серед усіх 
учасників, зареєстрованих у Акції, які відповідають умовам, викладеним в п. 4. Правил, та 
відбуватиметься до 01.09. 2020 р. включно з періодичністю, зазначеній в п. 7.2.2. даних 
Правил. 

7.2. Банк гарантує об’єктивність, чесність, прозорість та відкритість при визначенні 
Переможців. 

7.2.1. Визначення Переможців проводиться відповідальною особою під наглядом 
Спостережної комісії (далі – Комісія) за допомогою програмного забезпечення генератора 
кодів та випадкових чисел www.random.org. 

https://www.pravex.com.ua/


7.2.2. Інформація про Переможців (ПІБ та ІПН) вноситься до Протоколу розіграшу, 
визначення переможців відбудеться 3 (тричі) за увесь період проведення Акції: 

 З 1 червня по 30 червня 2020 року операції включно, визначення та оголошення 
переможців відбудеться  15 липня  о 10:00. 

 З 1 липня по 31 липня  2020 року операції включно, визначення та оголошення 
переможців відбудеться 17 серпня  о 10:00. 

 З 1 серпня по 31 серпня 2020 року операції включно, визначення та оголошення 
переможців відбудеться 15 вересня о 10:00. 

Учасники  Акції, що визначені системою випадкових чисел www.random.org під 
порядковими номерами від 1 до 9 включно, будуть визначені Переможцями Акції і кожен з 
них отримає гарантовані подарунки: 

 1 (місце) -  порядковий номер 1 (один) один - Подарункова картка Фокстрот 
номіналом 18 000 грн, в кількості 1 шт; 

 2 (місце) -  порядкові номери 2 (два), 3 (три), 4 (чотири)  - Подарункові 
картки Фокстрот номіналом по 5 000 грн кожна, в кількості 3 шт; 

 3 (місто) - порядкові номери 5 (п’ять),  6 (шість), 7 (сім), 8 (вісім), 9 (дев’ять) -  
Подарункові картки Фокстрот номіналом по 500 грн кожна, в кількості 5 шт. 

 

7.2.3. Кожен Переможець може отримати не більше одного подарунка, що передбачений 
умовами Акції. У разі визначення системою випадкових чисел www.random.org декількох 
транзакцій, які були здійснені одним і тим самим Учасником Акції, виграшною вважається 
тільки одна транзакція, порядковий номер якої було визначено раніше за інші. Усі наступні 
транзакції, визначені системою випадкових чисел www.random.org, не враховуються при 
визначенні Переможців Акції та не надають Учаснику Акції права на отримання подарунка 
Акції. 

7.2.4. Банк повідомляє Переможців про результати розіграшу протягом 3 (трьох) робочих 
днів та узгоджує з Переможцями адресу та час, за якою можна отримати Подарунок Акції, 
від дати проведення розіграшу в телефонному режимі та/або в інший спосіб. 

7.2..5. Виконавець бере на себе витрати щодо доставки Подарунків на адресу учасників, 
що здобули право на їх отримання. 

7.2.6. Рішення Комісії є остаточним і оскарженню не підлягає. 

Інші умови:  

Учасники, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються та надають Банку інформацію 
(в тому числі таку, що становить персональні дані Учасника), визначену Банком як 
необхідну для участі в Акції. 

Учасники Акції своєю участю в Акції погоджуються, що дані про них можуть бути внесені 
Банком до бази даних та в подальшому використані Банком без будь-яких часових 
обмежень, у тому числі для надсилання інформації, повідомлень, та іншої інформації 
щодо перебігу Акції, послуг, та інших пропозицій Банку. 

Учасники Акції погоджуються, що беручи участь в Акції, вони додатково надають 
спеціальну згоду на те, що їх імена, прізвища та по батькові, місце проживання (місто, 
регіон, область) цитати з інтерв’ю з ними можуть бути опубліковані та/або 

використовуватися у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах Банку, розміщуватися на його 



сайті, у будь-яких засобах масової інформації та інтернет виданнях на вибір Банку, і таке 
використання ніяким чином не буде оплачуватись таким Учасникам. 

Учасник Акції, що бере в ній участь, додатково надає свою спеціальну згоду Банку на 
фотографування та/чи на проведення фотосесії і надає право використовувати свої 
фотографії у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах Банку, у тому числі шляхом 
розміщення на сайті Банку, у будь-яких засобах масової інформації та інтернет-виданнях 
на вибір Банку і таке використання ніяким чином не буде оплачуватися такому Учаснику. 

Своєю участю в Акції всі Учасники підтверджують, що розуміють її умови, повністю 
погоджуються з Правилами та зобов’язуються їх виконувати, що їх рішення щодо участі в 
Акції є свідомим та здійснене виключно за їх волею. 

Персональні дані: 

Приймаючи участь в Акції, Учасник стверджує, що вся надана інформація, в тому числі, 
що становить персональні дані, надана ним на законних підставах і він має право її 
використовувати та розпоряджатися нею. Банк повідомляє Учасника, що надані ним 
персональні дані були внесені до Бази персональних даних Банку «Клієнти». Приймаючи 
участь в Акції, Учасник стверджує, що він, як суб’єкт персональних даних, ознайомлений зі 
своїми правами у відповідності із чинним Законом України «Про захист персональних 
даних». Зі всією інформацією стосовно Бази, прав та обов’язків тощо Учасник в будь-який 
момент може ознайомитися на сайті https://www.pravex.com.ua/ 

 

 

https://www.pravex.com.ua/

