ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ІЗ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖІВ
БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ «Безконтактна транзакція»
(в редакції від 16.11.2018 р.)

Ці Правила проведення рекламної акції із стимулювання продажів банківських продуктів
«Безконтактна транзакція» (далі – Правила) визначають порядок та умови проведення акції
«Безконтактна транзакція» від ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Акція).
1. Організатор Акції:
Організатором Акції є ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Організатор Акції або Банк),
місцезнаходження якого: Україна, 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.
Адреса Банку для відправки кореспонденції: Україна, 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.
2. Мета Акції:
Метою Акції є:
- розповсюдження інформації про Організатора Акції та його продукти;
- формування та підтримання обізнаності споживачів фінансових послуг (потенційних
клієнтів) та їх інтересу стосовно Банку та його продуктів;
- привернення уваги щонайбільшого кола споживачів фінансових послуг (потенційних
клієнтів) до продуктів Банку та стимулювання споживчого попиту на продукти;
- збільшення продажів продуктів.
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 Акції) у відділеннях Банку у період з 19.11.2018 по 12.12.2018 включно (далі
за текстом – Період проведення Акції).
4. Учасники:
До участі в Акції допускаються фізичні особи (далі – Учасники), держателі платіжних карток
Visa, емітованих Організатором Акції, які у Період проведення Акції зробили безконтактний
розрахунок через мобільний гаманець Google pay з використанням платіжної картки Visa,
емітованої Організатором Акції (GPay-транзакція).
Участь в Акції недієздатних осіб та осіб з обмеженою дієздатністю здійснюється відповідно до
чинного законодавства України.
Будь-які працівники Банку та їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки,
баба/дід) до участі в Акції не допускаються.
5. Правила участі в Акції:
Участь Учасників в Акції є безоплатною і 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 www.credit-agricole.ua, у відділеннях Банку, а
також шляхом надання інформації щодо умов Акції, порядку прийняття участі в Акції
спеціалістами Довідкового центру Банку за номером 0 800 30 5555.

6. Подарунки Акції
Загальний Фонд подарунків Акції складає 3 (три) набори. Набір складається із смартфона
Samsung Galaxy S9 та смарт-годинника Samsung Galaxy Watch.
Заміна подарунка Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом (матеріальним чи
нематеріальним) не допускається.
7. Порядок визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунка
Акції
7.1. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції (далі –
Переможці), передбачених п. 6 Правил, здійснюється Організатором Акції шляхом випадкової
вибірки на сайті www.random.org порядкового номера серед усіх GPay-транзакцій, здійснених
Учасниками Акції, які відповідають умовам, викладеним в п. 4. Правил, та відбуватиметься до
17 грудня 2018 р. включно.
7.2. Банк гарантує об’єктивність, чесність та відкритість при визначенні Переможців.
7.2.1. Жеребкування проводиться відповідальною особою під наглядом Спостережної комісії
(далі – Комісія) за допомогою програмного забезпечення генератора кодів та випадкових чисел
www.random.org.
7.2.2. Інформація про Переможців (ПІБ та ІПН) вноситься до Протоколу розіграшу. Таким
чином GPay-транзакції, які будуть визначені системою випадкових чисел www.random.org. під
порядковими номерами 1 (один), 2 (два), 3 (три) у згенерованому списку, і будуть визначати
Переможців Акції.
7.2.3. Банк повідомляє Переможців про результати розіграшу та узгоджує з Переможцями
адресу, за якою можна отримати Подарунок Акції, протягом 2 (двох) робочих днів з дати
проведення розіграшу у телефонному режимі та/або іншим способом.
7.2.4. 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, тощо.
Учасники Акції погоджуються, що беручи участь в Акції, вони додатково надають спеціальну
згоду на те, що їх імена, прізвища та по батькові, місце проживання, 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 інтернетвиданнях 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 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 www.credit-agricole.ua

