Правила проведення рекламної Акції «Смакуйте літо з Apple Pay»
1. Організатор Акції.
Організатором Акції «Смакуйте літо з Apple Pay» (далі – Акція) є АТ «СБЕРБАНК» (далі
– Організатор), який знаходиться за адресою: Україна, м Київ, вул. Володимирська, 46.
2. Основні положення Акції.
2.1.Учасниками Акції можуть стати клієнти Банку, які є громадянами України і досягли
18 років, мають паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер, а також
надали згоду на отримання Винагороди через Контакт-центр Банку, надіславши
повідомлення у SMS/Viber до Банку, або у будь-який інший спосіб надали згоду до
Банку (надалі - «Учасник» та/або «Учасники»).
2.2.Період проведення Акції: з 26.06.2019 до 31.08.2019 (включно).
2.3.Акція проводиться з
- наданням Винагороди всім Учасникам Акції при здійсненні Учасником Акції
першої покупки з Apple Pay на суму від 100 (ста) гривень1 та
- розіграшом подарунків серед Учасників Акції - активних користувачів Apple Pay.
2.4.«Винагорода/Кешбек» – зарахування 100 (ста) гривень (з урахуванням утриманого
податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору з суми 124,22
гривень) на поточний гривневий рахунок, до якого відкрита картка Учасника Акції,
при виконанні умов п.3 цих Правил.
2.5.Акція розповсюджується на транзакції, здійснені Учасником Акції тільки через
Apple Pay на суму від 100 грн.:
- на території України, крім території Автономної Республіки Крим, а також крім
населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на
лінії зіткнення (далі - територія проведення антитерористичної операції), перелік
яких затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. N
1085-р.,
- за кордоном.
3. Умови и порядок участі в Акції.
3.1.Для участі в Акції необхідно бути клієнтом АТ «Сбербанк» та відповідати вимогам,
зазначеним в п.2.1. цих Правил.
3.2. Для участі в Акції протягом Періоду проведення Акції (п. 2.2. Правил) необхідно
додати картку Банку Visa Classic/ Gold/ Platinum/ Infinite, Mastercard Standart/Gold/
Platinum/ World Elite (далі – картка) в Apple Pay та оплатити покупку від 100 грн. в
POS-терміналі своїм iPhone або Apple Watch. Кожна транзакція від 100 грн.
автоматично бере участь у розіграші 15 подарунків: 5 шт. iPhone XR, 5 шт.
AppleWatch 4, 5 шт. Airpods 2019.
3.3.В Акції враховуються транзакції, здійснені Учасником Акції тільки через Apple Pay
на суму від 100 грн. Кількість транзакцій Клієнта в період проведення Акції не
обмежена.
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По транзакціях, здійснених за кордоном, - в еквіваленті за курсом НБУ

3.4.Під назвою Акції «Смакуйте літо з Apple Pay» мається на увазі надання Винагороди
Учасникам Акції при здійсненні Учасником Акції протягом Періоду проведення
Акції першої покупки від 100 грн. з Apple Pay та розіграш 15 подарунків серед усіх
Учасників Акції, які здійснили в Період проведення Акції транзакцію від 100 грн. в
POS-терміналі через Apple Pay.
4. Умови виплати винагороди та визначення переможців Акції.
4.1.Умови виплати Винагороди
4.1.1. Організатор одноразово виплачує Учаснику Акції Винагороду при здійсненні
ним першої покупки від 100 грн. з Apple Pay у розмірі 100 грн. з урахуванням
утриманого ПДФО та військового збору з суми 124,22 грн. (на рахунок
Учасника Акції буде зараховано 100 гривень).
4.1.2. Винагорода виплачується Учаснику Акції, який надав згоду на її отримання
(через Контакт-центр Банку, надіславши повідомлення у SMS/Viber до Банку,
або у будь-який інший спосіб) на поточний гривневий рахунок, до якого
відкрита картка Учасника Акції.
4.1.3. На момент здійснення виплати Винагороди Учаснику Акції, картка, з якої
відбувалась перша покупка від 100 грн. з Apple Pay, повинна бути активована
в Apple Pay. У разі, якщо картку буде видалено, Учасник Акції втрачає право
на отримання Винагороди.
4.1.4. Виплати Винагород відбуватимуться: до 30 числа наступного місяця.
(Наприклад, якщо Учасником Акції виконана перша покупка від 100 грн. з
Apple Pay 04.08.2019, то Кешбек Учаснику Акції буде виплачений до
30.09.2019)
4.1.5. Винагорода не виплачується у наступних випадках:
- якщо Учасник акції, не надав згоду на отримання Винагороди.
- у разі відсутності відкритого поточного гривневого рахунку, до якого
відкрита картка Учасника Акції.
4.1.6. Організатор повідомляє Учасникам Акції про зарахування Кешбеку за
допомогою відправки SMS/Viber – повідомлення на номер мобільного
телефону в день виплати Винагороди
4.1.7. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету ПДФО та військового
збору з Винагороди та подарунків, а також подання податкового розрахунку
за формою 1 ДФ за результатами Акції здійснюються Організатором
відповідно до чинного законодавства України.
4.1.8. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою для
отримання Учасником Акції Винагороди та участі у розіграші подарунків.
4.1.9. Невиконання Учасником Акції будь-яких умов, передбачених цими
Правилами, позбавляє відповідного Учасника Акції можливості отримання
Винагороди та/або подарунку.
4.2.Розіграш подарунків
4.2.1. Розіграш подарунків відбудеться в строк до 10 вересня 2019 р. в офісі
Організатора за адресою: м Київ, вул. Володимирська 46.
4.2.2. Під розіграшом подарунків мається на увазі випадкова комп’ютерна вибірка
15 (п’ятнадцяти) переможних і 15 (п’ятнадцяти) резервних номерів серед
унікальних номерів, що присвоєні кожній транзакції, здійсненій Учасником
Акції на суму від 100 грн. за допомогою Apple Pay.
4.2.3. Учасник Акції не може виграти більше одного подарунка.
4.2.4. У розіграші подарунків не беруть участь транзакції, що здійснені з
допомогою карток, які на момент розіграшу подарунків були видалені з Apple
Pay.
4.2.5. Учасники Акції, мають право на отримання подарунка, у випадку
потрапляння унікального номеру, присвоєного їх транзакції, у п’ятнадцять
переможних номерів розіграшу та виконання ними наступних умов:

4.2.5.1.надання спеціалісту Контакт-центру Банку усної згоди на отримання
подарунка та обробку й використання їх персональних даних з метою
просування результатів розіграшу акції протягом двох днів з моменту
проведення Розіграшу.
4.2.5.2.надання копій паспорту, ідентифікаційного номеру та письмової згоди
на отримання подарунка та обробку й використання їх персональних
даних з метою просування результатів розіграшу акції, до моменту
вручення подарунка.
4.2.6. У випадку не виконання Учасником Акції, чий номер транзакції потрапив у
список переможних номерів, умов, описаних у пунктах 4.2.5.1 та 4.2.5.2,
право на отримання подарунка переходить Учаснику Акції, чий номер
транзакції потрапив у список резервних номерів (обирається послідовно,
згідно порядку розташування номеру у комп’ютерній виборці, за умови
надання згод, зазначених у пунктах 4.2.5.1 та 4.2.5.2).
4.2.7. Публічне оголошення результатів Розіграшу відбудеться в строк до
16.09.2019 р на сторінці Акції sbrf.com.ua/applepay.
4.2.8. Перелік подарунків: 5 шт. iPhone XR, 5 шт. AppleWatch 4, 5 шт. Airpods 2019.
4.2.9. Порядок розподілу подарунків:
- 5 шт. iPhone XR отримують переможні номери 1 - 5;
- 5 шт. AppleWatch 4 Отримують переможні номери 6 - 10;
- 5 шт. Airpods 2019 отримують переможні номери 11-15.
4.2.10. Вручення подарунків проводиться протягом 30 робочих днів з моменту
оголошення переможців Акції.
5. Обмеження.
5.1.До участі в Акції не допускаються співробітники Організатора (співробітники
Організатора як Учасники Акції допускаються тільки до виплати Винагороди) та
особи, які не мають ідентифікаційного номеру.
5.2.Учасники несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації
(зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.3.Організатор звільняється 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 Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію,
введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку
Організатора обставини.
6. Порядок і спосіб інформування про умови проведення Акції.
6.1.Інформування про умови проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цих
Правил та умов Акції на сайті Банку sbrf.com.ua/applepay. Додаткова інформація
щодо умов проведення Акції надається протягом усього періоду проведення Акції
за телефоном гарячої лінії Банку 5595 (дзвінки в межах України безкоштовні).
6.2.
Дані Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором Акції
протягом всього періоду проведення Акції. Зміна та / або доповнення цих Правил та
умов Акції можливі у випадку їх затвердження та оприлюднення в тому ж порядку,
що визначений для інформування про Правила та умови проведення Акції.

