Офіційні правила акції
“Спіймай удачу - карткою ПРОСТІР покупки оплачуй!”
(надалі – “Правила”)
Замовником акції є Національний банк України, що виконує функції Платіжної організації
Національної платіжної системи “Український платіжний простір”, що знаходиться за адресою:
Україна, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9 (надалі – Замовник акції).
Партнером акції є Акціонерне товариство “Полікомбанк”, що знаходиться за адресою: Україна,
14013, м. Чернигів, вул. О. Молодчого, 46 (надалі – Партнер акції).
Виконавцем акції є Товариство з обмеженою відповідальністю “Палс Інтернешнл”, що
знаходиться за адресою: Україна, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21 (надалі – Виконавець
акції).
1. Період, територія та строки проведення акції
1.1. 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.).
1.2. Акція проводиться в період з 00:01 години 18 листопада 2021 року до 23:59 години 08 грудня
2021 року за київським часом (надалі – період проведення акції).
2. Учасники акції
2.1. В акції беруть участь повнолітні громадяни України, які в установленому законодавством
порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України, та які до
початку та/ або протягом періоду проведення акції уклали з Партнером акції договір про відкриття
рахунку, отримали та активували електронний платіжний засіб Національної платіжної системи
“Український платіжний простір”: Картка з Cashback на кожен день, що емітована Партнером акції
(надалі – картка ПРОСТІР та учасник акції відповідно).
2.2. Учасниками акції не визнаються й не мають права брати участь в акції:
- іноземці й особи без громадянства, власники та/або співробітники Замовника акції, Партнера
акції чи Виконавця акції, члени їхніх сімей, їхні найближчі родичі, будь-які інші треті особи, які
беруть участь у підготовці та проведенні акції;
- особи, яким на момент проведення акції ще не виповнилось 18 років;
- особи, які не виконали умови цих Правил.
3. Умови участі в акції
3.1. Для участі в акції учаснику акції необхідно:
- мати відкриту картку ПРОСТІР або оформити та активувати картку ПРОСТІР протягом
періоду проведення акції;
- протягом періоду проведення акції здійснити щонайменше 15 (п’ятнадцять) операцій з
оплати товарів та послуг у торговельно-сервісній мережі та/або у мережі Інтернет на загальну суму
від 2 600П,0о0дд(єдрвьіогтінисячі шістсот) грн (у т. ч. ПДВ) за допомогою картки ПРОСТІР (надалі –
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містить дані про дату та суму кожної трансакції, а також персональні дані учасника акції (прізвище,
ім’я, по батькові, контактний (фінансовий) номер телефону). Відповідальність за достовірність
даних у базі акції несе Партнер акції.
3.3. Трансакції, які будуть здійснені з використанням карток ПРОСТІР, відкритих до різних
поточних рахунків учасника акції, не підсумовуються між собою, а враховуються у межах кожного
поточного рахунку окремо.
3.4. Не відповідають умовам акції та не відносяться до трансакцій:
- операції, які було здійснено до 00:00 год. 18 листопада 2021 року та після 23:59 год. 08 грудня
2021 року за київським часом;
- перекази коштів з рахунку на рахунок з використанням платіжних карток та/або їх реквізитів
(р2р-перекази);
- операції зняття готівки в банкоматі або пунктах видачі готівки, включаючи операції
розрахунків за товар або послуги, які були проведені банком-еквайром як видача готівки або переказ
коштів;
- операції з оплати дорожніх чеків та (або) лотерейних квитків;
- операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через
Інтернет;
- операції, здійснені з використанням будь-яких інших платіжних карток, окрім карток
ПРОСТІР;
- операції, здійснені особами, які не досягли 18-річного віку.
3.5. Беручи участь в акції, учасники акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими
Правилами та свою повну та безумовну згоду з ними.
3.6. Учасник акції під час участі в акції зобов’язується:
- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
- вказувати/надавати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими
Правилами у відповідних випадках;
- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам акції;
- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших учасників
акції.
3.7. Порушення учасниками акції цих Правил або відмова учасників акції від належного виконання
цих Правил (у тому числі механіки, порядку проведення акції та/або отримання Заохочення)
вважається відмовою учасника від участі в акції. При цьому така особа не має права на одержання
від Замовника акції, Партнера акції, Виконавця акції будь-якої компенсації.
3.8. Замовник акції, Партнер акції, Виконавець акції мають право усунути будь-кого з учасників
акції від участі в акції у разі виникнення сумнівів у виконанні таким учасником акції умов цих
Правил або у разі порушення учасником акції умов цих Правил.
4. Фонд Заохочень акції
4.1. Гарантованим Заохоченням акції є мультибрендовий подарунковий сертифікат bodocard
номіналом 500,00 (п’ятсот) гривень в електронному вигляді загальною кількістю 20 (двадцять) штук
(далі – Заохочення).
4.2. Фонд Заохочень акції обмежений і становить кількість, визначену пунктом 4.1. цього розділу
Правил.
4.3. За весь період акції один учасник акції може отримати лише одне Заохочення.
4.4. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
Заохочення обміну й поверненню не підлягають.
4.5. Замовник акції, Партнер акції, Виконавець акції не несе жодної відповідальності щодо
подальшого використання Заохочень учасниками акції після їх одержання, а також за можливі
наслідки використання таких Заохочень.
4.6. Відповідальність Замовника акції, Партнера акції, Виконавця акції обмежується вартістю та
кількістю Заохочень, визначеною пунктом 4.1. цього розділу Правил.
При цьому Замовник акції залишає за собою право:

- змінити загальний Фонд Заохочень акції, визначений пунктом 4.1. цього розділу Правил;
- змінити/продовжити період акції.
4.7. Оподаткування Заохочень здійснюється відповідно чинного законодавства України.
5. Порядок визначення переможців акції
5.1. Визначення учасників акції, які здобувають право на отримання Заохочень (надалі – переможці
акції) відбувається на основі бази акції.
5.2. Партнер акції протягом трьох робочих днів після закінчення періоду акції на основі бази акції
визначає перших 20 (двадцять) учасників акції, які належним чином виконали умови цих Правил та
формує перелік переможців акції.
5.3. Переможцями акції вважаються перші 20 (двадцять) учасників акції, які належним чином
виконали умови цих Правил та здійснили найбільшу кількість трансакцій на загальну суму не менше
ніж 2 600,00 (дві тисячі шістсот) грн (у т. ч. ПДВ) із використанням картки ПРОСТІР. У випадку,
якщо декілька учасників акції здійснили однакову кількість трансакцій із використанням картки
ПРОСТІР, переможцем акції вважається учасник акції, який здійснив трансакції на більшу загальну
суму трансакцій.
5.4. Додатково на основі бази акції Партнер акції формує список учасників акції, які належним
чином виконали умови цих Правил та які матимуть право одержати Заохочення у разі неможливості
вручення та/або відмови від Заохочення переможцем акції (далі – резервні переможці акції).
Кількість резервних переможців складає мінімум 25 (двадцять п’ять) % від кількості переможців
акції, визначеної пунктом 5.2. цього розділу Правил.
5.5. Результати визначення переможців акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
5.6. Партнер акції протягом трьох робочих днів після закінчення періоду акції передає перелік
переможців акції та резервний перелік переможців акції із зазначенням прізвища, ім’я, по батьков і
переможців акції та їх контактних (фінансових) номерів телефонів Виконавцю акції з метою
здійснення подальшого інформування переможців акції та здійснення вручення Заохочень.
5.7. Опублікування результатів визначення переможців акції буде здійснено Замовником акції на
сторінці офіційного Інтернет-представництва Замовника акції http://www.prostir.gov.ua та
Партнером акції на сторінці офіційного Інтернет-представництва Партнера акції
www.policombank.com не пізніше 5 (п’ять) робочих днів з дати проведення відповідного визначення.
6. Умови та строки отримання гарантованих Заохочень акції
6.1. Протягом 5 (п’ять) календарних днів після отримання Виконавцем акції переліку переможців
акції та резервного переліку переможців акції, Виконавець акції здійснює інформування переможців
акції шляхом здійснення телефонного дзвінка на контактний (фінансовий) номер телефону в
проміжок із 10:00 до 19:00 год. за київським часом. Кількість спроб додзвонитися переможцю акції
становить не менше ніж 3 (три).
6.2. Якщо Виконавець акції за результатами всіх спроб не зможе зв’язатися з переможцем акції
протягом зазначеного періоду, вважається, що такий переможець акції втратив право на отримання
Заохочення. У такому разі право на отримання Заохочення переходить до резервного переможця.
6.3. Виконавець протягом 14 (чотирнадцять) календарних днів з моменту інформування переможців
акції відповідно до пункту 6.1. цього розділу Правил надсилає Заохочення в електронному форматі
на контактний (фінансовий) номер телефону переможця акції у месенжері Viber/Telegram).
6.4. Замовник акції/Партнер акції/Виконавець акції не вступають у будь-які суперечки стосовно
визнання будь-яких осіб учасниками/переможцями акції і прав на одержання Заохочення.
6.5. Замовник акції/Партнер акції/Виконавець акції не несуть відповідальності за неможливість
вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію акції через продовження
або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/а бо
місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями,
тощо. У цьому випадку Замовник акції може прийняти рішення про відтермінування акції або зміну
її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення Заохочень, повідомивши про це
учасників акції у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил. Замовник акції/Партнер

акції/Виконавець акції звільняється 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 Замовника
акції/Партнера акції/Виконавця акції обставини стосовно залучених ним третіх осіб.
6.6. Замовник акції/Партнер акції/Виконавець акції не відповідає за будь-які витрати переможців
акції, пов’язані з подальшим використанням Заохочень.
6.7. Замовник акції/Партнер акції/Виконавець акції не несе відповідальності за технічні проблеми з
передачею даних при використанні каналів зв’язку та мережі Інтернет під час проведення акції,
внаслідок яких переможці акції не були повідомлені/були несвоєчасно повідомлені про перемогу в
акції та/або також не отримали/несвоєчасно отримали Заохочення.
7. Порядок і спосіб інформування про умови акції
7.1. Інформування щодо правил та умов акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил
на сторінці офіційного Інтернет-представництва Замовника акції http://www.prostir.gov.ua та
сторінці офіційного Інтернет-представництва Партнера акції www.policombank.com.
7.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Замовником акції протягом всього періоду
акції.
7.3. Зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення Правил на сайті, якщо інше не
буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
7.4. Якщо учасник акції продовжує брати учать в акції після внесення змін до Правил, то вважається,
що такий учасник акції погодився зі змінами до Правил.
7.5. Інформацію щодо акції можна отримати за телефоном Партнера акції 0 800 210 115 (дзвінки зі
стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні).
8. Інші умови
8.1. Учасник акції діє особисто, від свого імені, добровільно й самостійно (обмежено дієздатні особи
діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник акції бере
на себе всі ризики щодо відповідальності й наслідків, пов’язаних з участю в акції та отриманням
Заохочення.
8.2. Беручи участь в акції, учасник акції тим самим дає пряму й добровільну згоду Замовнику
акції/Партнеру акції/Виконавцю акції на збирання, зберігання й опрацювання (як ці терміни
визначено законодавством) персональних даних, а саме: прізвища, ім’я, по батькові , контактного
номеру телефону (далі – персональні дані), для ідентифікації переможця акції. Опрацювання
персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні чи світоглядні
переконання, членство в політичних партіях і професійних спілках, а також даних, які стосуються
здоров’я або статевого життя, не здійснюється. Персональні дані переможця акції Замовник
акції/Партнер акції може використовувати з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою
методами, що не порушують чинного законодавства України (зокрема через передання третім
особам). Крім того, учасник акції, беручи участь в акції, дає Замовнику акції/Партнер у
акції/Виконавцю акції пряму згоду та право на, надсилання йому інформації, повідомлень (зокрема
рекламних повідомлень). Надання такої згоди розглядають у розумінні статей 296, 307 і 308
Цивільного кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”.
8.3. Переможець акції на вимогу Замовника акції зобов’язується надати письмову згоду на
опрацювання персональних даних. Переможець акції погоджується, що надані персональні дані
Замовник акції/Партнер акції/Виконавець акції використовуватиме лише для проведення акції та
протягом періоду проведення акції.
8.4. Беручи участь в акції, учасник акції підтверджує, що від початку участі в акції його належно
повідомлено про мету збору персональних даних, склад і зміст зібраних даних, права, передбачені
статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних”, та осіб, яким передають його
персональні дані.

8.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких
спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Замовником акції. Рішення Замовника акції є остаточним та оскарженню не підлягає.
8.6. У разі відмови переможця акції від отримання ним Заохочення будь-які претензії такого
переможця акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Замовником акції, Партнером
акції/Виконавцем акції.
8.7. Ця акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи тоталізатором.
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