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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ  

«50 000 бонусів у подарунок з Vodafone Bonus Card» 

 

1. Організатори Акції  

1.1. Організатором Акції «50 000 бонусів у подарунок з Vodafone Bonus Card» (далі – «Акція») 

є Акціонерне Товариство «ОТП Банк», що знаходиться   за   адресою:   м. Київ, вул. Жилянська, 

43 (далі «Банк» або «Організатор»). 

1.2. Співорганізатором Акції є Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (далі – «ВФ 

Україна»), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 (надалі – 

«Співорганізатор»). 

2. Основні положення Акції 

2.1. В Акції можуть взяти участь абоненти Співорганізатора, дієздатні фізичні особи, які є 

громадянами України і досягли 18 років (далі – «Учасники»).  

2.2. Акція проводиться на території України*, підконтрольній українській владі (далі по тексту - 

Територія проведення Акції). 
*за винятком 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). 

Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості 

з боку Замовника та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції на цих територіях. 

2.3. Період проведення Акції: з 26.12.2018р. по 15.03.2019 р. включно (далі – «Період проведення 

Акції»). Період проведення Акції складається з двох етапів: 1-й етап - з 26.12.2018р. по 

10.02.2019р; 2-й етап - з 11.02.2019р. по 15.03.2019р. 

 

3. Умови та порядок участі в Акції  

3.1. Учасниками Акції (надалі – Учасники або Учасники Акції) не можуть бути наступні особи: 

3.1.1. Особи, які не досягли віку 18 років та/або не є громадянами або резидентами України. 

3.1.2. Співробітники Організатора та Співорганізатора або особи, номери телефонів яких 

відносяться до службових і/або тестових SIM-карт Співорганізатора. 

3.1.3. Особи, які не брали участь в даній Акції в період її проведення та не виконали умови 

Акції. 

3.2. Участь в Акції є добровільною і визначається власним бажанням учасника Акції. 

3.3. Учасниками Акції можуть бути фізичні особи, абоненти Співорганізатора в будь-яких тарифах 

Vodafone, які відкрили платіжну картку Vodafone Bonus Card у Період проведення Акції та 

здійснили безготівкові розрахунки платіжною карткою Vodafone Bonus Card на суму 1000 

гривень або більше в Період проведення Акції. 

3.4. Учасники Акції можуть виграти Подарунок, під яким мається на увазі нарахування 50 000 

бонусів за програмою лояльності Vodafone Bonus. 

3.5. Для отримання можливості приймати участь в розіграші Подарунку, Учасники Акції, які 

виконали умови п. 3.3.,  повинні: 

3.5.1. ознайомитися з умовами Акції та умовами використання Подарунка;  

3.5.2. оформити платіжну картку Vodafone Bonus Card у відділенні Банку або через 

Інформаційний центр Банку, надавши свій номер мобільного телефону Vodafone, та 

здійснити безготівкові розрахунки платіжною карткою Vodafone Bonus Card в Період дії 

Акції на суму 1 000 гривень або більше. 

3.6. В разі, якщо Учасник Акції виконав всі умови акції в період проведення першого етапу акції, він 

бере участь в розіграші Подарунків першого етапу та не може брати участь в розіграші 

Подарунків другого етапу. 
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3.7. Один мобільний номер Vodafone має право на отримання Подарунку 1 раз за весь Період 

Акції. 

 

4. Подарунковий фонд Акції та порядок визначення Переможців 

4.1. Подарунковим фондом Акції є розіграш серед Учасників Акції 14 нарахувань по 50 000 бонусів 

кожне за програмою лояльності Vodafone Bonus (далі – Подарунків) на номер телефону 

Vodafone, який було вказано клієнтом при відкритті картки Vodafone Bonus Card. В кожному з 

двох етапів Акції розігрується по 7 Подарунків. 

4.2. Організатор та Співорганізатор  залишає за собою право збільшити/зменшити загальний Фонд 

Подарунків Акції, або включити в Акцію додаткові Подарунки, не передбачені даними 

Правилами, або підвищити вартість наявних Подарунків Акції. 

4.3. Переможець Акції може отримати Подарунок Акції лише один раз в межах відповідного 

періоду Акції, зазначеного в п.4.1. цих Правил. 

4.4. Визначення Переможців Акції, що мають право на отримання Подарунків Акції, зазначених у 

п.3.1.1. цих Правил здійснюється Організатором Акції за допомогою сервісу random.org 

шляхом визначення випадковим вибором Переможців серед усіх Учасників Акції, які виконали 

Умови Акції. Визначення Переможців Акції кожного з етапів відбудеться 15.02.2019 р. та 

20.03.2019 р. відповідно. 

4.5. Один мобільний номер Vodafone має право на отримання Подарунку 1 раз за весь Період 

Акції. 

4.6. Про результати визначення Переможців Акції представники Організатора та/або 

Співорганізатора Акції повідомляють Переможця Акції окремо по телефону протягом 3 (трьох) 

банківських днів з дати проведення визначення Переможця Акції, що зазначена в п.4.4. цих 

Правил. 

4.7. Протягом 10  банківських днів від дати проведення визначення Переможця Акції, що зазначена 

в п.4.4. Правил, Організатором забезпечується отримання Переможцям Акції Подарунків 

шляхом нарахування бонусів на бонусний рахунок мобільного номеру Переможця. 

4.8. Використання подарункових бонусів здійснюється на сайті Vodafone Bonus 

(https://bonus.vodafone.ua ) або в мобільному додатку MyVodafone згідно Умови програми 

лояльності Vodafone Bonus, які розміщені за посиланням 

https://bonus.vodafone.ua/uk/private/prepay/terms (для клієнтів Передплати) та 

https://bonus.vodafone.ua/uk/private/contract/terms (для Контрактних клієнтів). 

 

5. Інші умови  

5.1. Беручи участь у Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними 

Правилами Акції та умовами надання послуги і свою повну та безумовну згоду з ними.  

5.2. Учасники, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Організаторам Акції 

інформацію (включаючи особисту інформацію та персональні дані), визначену 

Організаторами як необхідну для отримання Гарантованих подарунків. 

5.3. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від належного виконання 

цих Правил (у т. ч. умов, порядку та строків проведення Акції та/або отримання  подарунків 

тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права 

на одержання від Організаторів Акції будь-якої компенсації. 

5.4. Організатори Акції не несуть відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції 

інформації щодо контактів з ними.  

5.5. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.  

5.6. Сплата податків здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Податковим 

агентом  при наданні подарунків є ПрАТ «ВФ Україна» - Співорганізатор Акції. У будь-якому 

випадку відповідальність Співорганізатора Акції обмежується вартістю подарунка. 

https://bonus.vodafone.ua/
https://bonus.vodafone.ua/uk/private/prepay/terms
https://bonus.vodafone.ua/uk/private/contract/terms
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5.7. Організатори залишають за собою право публікації інформації про Учасників Акції в 

коментарях до публікації з Акцією. Під інформацією мається на увазі прізвище, ім'я, по 

батькові, ім’я профіля учасника, номер телефону учасника. 

5.8. Якщо з певних причин, не залежних від Організаторів (в тому числі, але не обмежуючись: не 

надання даних, що вимагаються відповідно до умов цих Правил, надання недостовірних даних 

та ін.) Учасник Акції не має можливості одержати Подарунок або його використати, то такий 

Учасник Акції не має права на отримання будь-якої компенсації від Організаторів. Будь-які 

претензії щодо надання компенсацій за Подарунок, який не був отриманий або не був 

використаний, Організаторами не розглядаються. Організатори не несуть відповідальність за 

неможливість Учасника Акції використати Подарунок з будь-яких причин. 

5.9. Участь в Акції означає, що Учасник Акції підтверджує можливість публікації інформації про 

себе (ім'я, прізвище, зображення) у засобах масової інформації (а також у мережі Інтернет). 

Учасники Акції погоджуються, що їхні дані можуть бути внесені Організаторами до бази даних 

та в подальшому використані Організаторами без будь-яких часових обмежень - у тому числі 

в рекламних цілях, для надсилання інформації, повідомлень та інше. 

5.10. Приймаючи участь в Акції Учасник тим самим підтверджує свою явну згоду на збір та обробку 

Організаторами його персональних даних, з метою належного виконання Організаторами 

умов цих Правил Акції. Технічний партнер передає отримані персональні дані лише 

Організаторам, вони не будуть передані іншим третім особам, що не мають жодного 

відношення та/або не залучені до проведення Акції, а також будуть використовуватися 

виключно з метою, передбаченою цими Правилами, згідно з Законом України «Про захист 

персональних даних» протягом розумного та необхідного для досягнення мети збору та 

обробки персональних даних строку. По досягненню мети збору та обробки персональних 

даних Учасників, такі персональні дані знеособлюються, вилучаються та знищуються. Учасник 

Акції має право в будь-який момент відкликати свою згоду на збір та обробку його 

персональних даних, попередньо письмово повідомивши про таке одного з Організаторів. 

Організатори не несуть жодної відповідальності за неможливість надання  подарунку Учаснику 

Акції, у випадку відкликання таким Учасником Акції своєї згоди на збір та обробку його 

персональних даних до моменту фактичного надання Подарунка. У разі відкликання згоди 

Учасник Акції втрачає право на отримання Подарунку.  

5.11. Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. 

5.12. Організатори не несуть жодної  відповідальності за використання Подарунків після їх надання, 

а також не несуть відповідальності за наслідки використання або невикористання Подарунків 

Учасниками Акції.  

5.13. Організатори Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання Учасником 

Подарунку у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю 

Організаторів. 

5.14. Учасник Акції має право відмовитись від участі у Акції, повідомивши Організаторів  у будь-який 

спосіб протягом періоду Акції. 

5.15. Організатори, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності за будь-які 

технічні збої в роботі мережі Інтернет, а також інші технічні несправності, що виникли за 

незалежних від них обставин. 

5.16. 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. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню 

не підлягає.  

5.17. Отримати роз’яснення даних Правил можна за номером телефону довідкового центру АТ 

«ОТП Банк» 044-490-05-26 (цілодобово, вартість дзвінків згідно з тарифами оператора зв'язку).  
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Дані Правила розміщуються на веб-сайтах Організаторів Акції www.otpbank.com.ua та 
bonus.vodafone.ua. Організатори залишають за собою право публікувати додаткову інформацію про 
Акцію. 

http://www.otpbank.com.ua/
http://www.bonus.vodafone.ua/

