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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«ВКЛАДАЙ ТА ВИГРАВАЙ»
(далі - «Правила» та «Акція» відповідно)
1.
ЗАМОВНИК ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
1.1. Замовником та виконавцем Акції є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРИСТАЛБАНК» (далі - «Замовник»), юридична особа за законодавством України, що
зареєстрована за адресою: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 2.
2.
УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. Участь в Акції мають право взяти фізичні особи, що уклали з ПАТ «КРИСТАЛБАНК»
договори банківського вкладу (депозиту) строком на 3 місяці та більше у період «Акції»,
визначений у розділі 3 цих Правил (далі - «Потенційні учасники»). Потенційні учасники Акції
можуть стати Учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в
розділі 5 цих Правил з урахуванням положень пп. 2.2. Правил (далі - «Учасник Акції»/«Учасники
Акції»).
2.2. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати участь в Акції:
1)
Фізичні особи, які уклали з ПАТ «КРИСТАЛБАНК» договори банківського вкладу
(депозиту) строком на 1 місяць (при відсутності інших діючих договорів банківського вкладу на
строк 3 місяці та більше);
2)
Фізичні особи, які уклали з ПАТ «КРИСТАЛБАНК» договори банківського вкладу
(депозиту) строком понад 1 місяць та не внесли грошові кошти на вкладний (депозитний)
рахунок згідно умов договору або за якими в період проведення Акції було здійснено їх
дострокове розірвання;
3)
Працівники Замовника;
4)
Особи, які не виконали умови цих Правил.
3.
МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та
тимчасово окупованої території України, починаючи з 10.10.2016 року по 30.12.2016 року
(включно) (далі по тексту - «Період проведення Акції») та складається з трьох етапів:
 перший – з 10 жовтня 2016 р. по 31 жовтня 2016 р. включно (далі по тексту - «перший
етап Періоду проведення Акції»);
 другий - з 01 листопада 2016 р. по 30 листопада 2016 р. включно (далі по тексту - «другий
етап Періоду проведення Акції»);
 третій - з 01 грудня 2016 р. по 30 грудня 2016 р. включно (далі по тексту - «третій етап
1

Періоду проведення Акції»).
4.
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ
4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється через сайт
Замовника та у відокремлених підрозділах Замовника.
4.2. Інформування про проведення та умови Акції здійснюється відокремленими
підрозділами Замовника (надалі – Відділення) шляхом проведення консультацій у Відділеннях,
розміщенням об’яв у доступних для Потенційних учасників Акції місцях та інформування в
телефонному режимі.
5.
УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1. Для набуття статусу Учасника Акції Потенційному учаснику Акції необхідно:
5.1.1. до початку Періоду проведення Акції та/або протягом Періоду проведення Акції
5.1.2. укласти з ПАТ «КРИСТАЛБАНК» договір банківського вкладу (депозиту) на строк 3
місяці або більше та внести грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок згідно умов
укладеного договору.
5.2. Кожному договору банківського вкладу (депозиту), що відповідає умовам Акції
присвоюється унікальний номер (надалі - «Унікальний номер Депозиту»). Сукупність укладених
договорів банківського вкладу (депозиту), що відповідають умовам Акції, складає базу Акції
(далі - «База Акції»).
5.3. Не відповідають умовам Акції:
5.3.1. договори банківського вкладу (депозиту), укладені на строк 1 місяць;
5.3.2. договори банківського вкладу (депозиту), укладені на строк понад 1 місяць, за
якими в період проведення Акції було здійснено їх дострокове розірвання;
5.3.3. договори банківського вкладу (депозиту), укладені на строк понад 1 місяць, за
якими не було внесено кошти на вкладний (депозитний) рахунок згідно умов договору;
5.3.4. договори банківського вкладу, укладені працівниками Замовника.
5.4. Замовник не несуть відповідальності у разі надання Учасником Акції неточної або
недостовірної інформації про персональні дані та номер телефону Учасника Акції, у разі
настання обставин непереборної сили.
5.5. Замовник узгодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі
в Акції разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил, або
встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил без пояснення причин
такого усунення.
6.
ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
6.1. Фонд Заохочень Акції складається з грошових сум (надалі – Призів) по 1 000
гривень після сплати податків1. Кількість Призів складає 6 штук.
6.2. Фонд Заохочень Акції обмежений і складає кількість, зазначену в п. 6.1. цих
Правил.
6.3. Характеристики Заохочення Акції визначаються на розсуд Замовника та можуть
відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах і можуть не виправдати
очікувань Учасників Акції/Переможців Акції. Заохочення Акції обміну та поверненню не
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Банк самостійно утримує та сплачує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, передбачені Податковим кодексом

України за отримані переможцями Акції Призи.
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підлягає.
6.4. Заохочення Акції має бути призначене для особистого використання Учасником
Акції та не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.
6.5. Замовник Акції залишає за собою право збільшити/змінити Фонд Заохочень Акції
або включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не передбачені цими
Правилами, або підвищити вартість наявного Заохочення Акції. Якщо такі зміни будуть мати
місце, Замовник або залучені ними треті особи повідомляють про них у порядку,
передбаченому в розділі 4 цих Правил.
6.6. Замовник Акції не несе жодної відповідальності за подальше використання
Заохочення Акції Учасником Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції
скористатися наданим Заохоченням Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки
використання такого Заохочення Акції, у тому числі під час реалізації Заохочення Акції.
6.7. Зобов'язання з оподаткування вартості Заохочення Акції забезпечує Замовник
відповідно до чинного законодавства України.
7.
УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ
7.1. Визначення Переможців Акції відбувається на основі Бази Акції, зазначеної в п. 5.2.
цих Правил, серед Учасників Акції, які уклали договори банківського вкладу (депозиту) на строк
3 місяці та більше та внести грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок згідно умов
укладеного договору. База Акцій складається з бази вкладів у формі Унікальних номерів
Депозитів.
7.2. Визначення Переможців кожного етапу Акції, які отримають Заохочення Акції,
проводиться на протязі 10 (Десяти) календарних днів від дати закінчення кожного з Етапів
Терміну Акції, шляхом визначення 2-х переможців у першому, другому та третьому етапі
шляхом обрання випадковим чином (з використанням генератору випадкових чисел
www.random.org) депозитів з Бази Акції.
7.3. Визначення Переможця Етапу Акції, який отримає Заохочення Акції, відбувається в
присутності уповноваженої комісії, що складається з не менше ніж 3-х осіб (представників
Замовника) (надалі - «Тиражна комісія»). Про результати визначення Переможця Акції, який
отримає Заохочення Акції, Тиражна комісія складає протокол, що має містити підписи всіх
членів Тиражної комісії (далі - «Протокол»).
7.4. За вкладами, оформленими на третіх осіб, переможцями вважаються особи, на
яких оформлено вклад.
7.5. Результати визначення Переможця Акції, який отримає Заохочення Акції, після
отримання ним Заохочень Акції вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню.
Замовник Акції залишає за собою право повторного визначення Переможця Акції, який отримає
Заохочення Акції у разі відмови попереднього Переможця Акції.
8.
УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ
8.1. Вручення Заохочення Акції Учасникам Акції, які були визначені Переможцями
Акції, здійснюється Замовником або залученими ним третіми особами за адресою Відділення
Замовника, які Сторони погодять під час телефонної розмови, протягом 10-ти робочих днів з
дати визначення Переможця кожного Етапу Акції.
8.2. Для отримання Заохочення Акції Переможцям Акції необхідно протягом 2 (двох)
робочих днів від дня, коли Замовник Акції зв’яжеться з Переможцями Акції, звернутись до
відокремленого підрозділу Замовника із наступними документами:
 паспорт громадянина України (всіх сторінок, де є записи);
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довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
(довідка про присвоєння податкового номера).
8.3. У разі неможливості звернутися Переможцям Акції для отримання Заохочення
Акції у вищезазначений строк, Переможець Акції погоджує з Замовником Акції інший строк
отримання Заохочення Акції.
8.4. Заохочення Акції надається Замовником Акції виключно у відокремлених
підрозділах Замовника, перерахування Заохочення Акції безготівковим шляхом на поточні
рахунки умовами Акції не передбачено.
8.5. Умовами Акції допускається отримання Заохочення Акції за довіреністю,
оформленою нотаріально.
8.6. У разі відсутності в Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати
Заохочення Акції з причин, які не залежать від Замовника, Замовник не виплачують Переможцю
Акції жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання
Заохочення Акції. У такому разі право отримати Заохочення Акції перейде до іншого додатково
визначеного (резервного) Переможця Акції.
9.
ІНШІ УМОВИ
9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну
згоду Учасника Акції з цими офіційними Правилами Акції. Порушення Учасником
Акції/Переможцем Акції цих Правил або відмова Учасника Акції/Переможця Акції від належного
виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції/Переможця Акції від участі в
Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на одержання від
Замовника та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
9.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі «Закон») Учасникам Акції повідомляється:
9.2.1. Володільцем персональних даних Переможців Акції є Замовник;
9.2.2. Персональні дані Переможця Акції обробляються з метою забезпечення участі в
цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин і відносин у сфері
бухгалтерського обліку;
9.2.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана в п. 9.2.2. цих Правил,
обробляються ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса
електронної пошти, ідентифікаційний код, адреса реєстрації;
9.2.4. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення,
зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та поширення (розповсюдження,
реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
9.2.5. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є будь-які особи, залучені
Замовником, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;
9.2.6. Персональні дані Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або
повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана в п.
9.2.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Переможців Акції
без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволена у випадках,
визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в
інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
9.2.7. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та
протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням
строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможців Акції будуть зберігатися
протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана
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в п. 9.2.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку з закінченням строку зберігання
персональних даних.
9.2.8. Переможці Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних,
надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана в цих
Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочення Акції.
9.2.9. Переможці Акції володіють усіма правами, передбаченими статтею 8 Закону.
9.3. Беручи участь у цій Акції кожен Учасник Акції/Переможець Акції тим самим надає
згоду Замовнику на обробку його персональних даних в обсязі та на умовах, які вказані в п. 9.2.
цих Правил.
9.4. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймає Замовник. При цьому рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.
9.5. Замовник не несе відповідальності за неотримання Заохочення Акції Переможцем
Акції з причин, незалежних від Замовника.
9.6. У разі відмови Переможця Акції від отримання ним Заохочення Акції будь-які
претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються та не розглядаються Замовником.
9.7. Переможець Акції отримує Заохочення Акції відповідно до умов цих Правил лише
після надання Замовнику або залученим ним третім особам усіх документів, зазначених у п. 8.2.
цих Правил.
9.8. Замовник та Замовник не несуть відповідальності за:
неотримання Переможцем Акції Заохочення Акції з вини самого Переможця Акції;
за відмову Переможця Акції від одержання Заохочення Акції, якщо в ньому не
виявлено ніяких технічних невідповідностей.
9.9. Номери телефонів, IP-адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників
Акції, у діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів,
використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого
Учасника Акції в більш вигідні умови порівняно з іншими Учасниками), не допускаються до
подальшої участі в цій Акції. У цьому разі Замовник залишає за собою право на блокування
IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акцій приймає
Замовник самостійно, і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, які були недопущені до
подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи
після отримання ними Заохочення Акції), втрачають право на одержання Заохочення Акції, не
одержаного на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не
мають права на одержання жодних компенсацій від Замовника.
9.10. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Замовник та/або Замовник не
зобов’язані вести листування з Потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи
письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції на
умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо даної Акції.
9.11. Проїзд до місця отримання Заохочення Акції та назад, проживання, харчування та
витрати, пов’язані з отриманням Заохочення Акції та будь-які інші витрати Переможця Акції
оплачує Переможець Акції, компенсації чи поверненню не підлягають.
9.12. Замовник Акції мають право внести зміни до умов цих Правил шляхом
розміщення нової редакції Правил на Сайті.
9.13. Правила затверджені Замовником Акції та діють протягом Періоду проведення
Акції.
__________________________________________
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