
Додаток 1  

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо»  

(далі – «Правила» та «Акція» відповідно) 

 

ТЕРМІНИ: 

Організатор, Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 

БАНК», код ЄДРПОУ: 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4. 

Партнер – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Фірма АТОМ», код ЄДРПОУ 30218529, місцезнаходження: 

03113, м. Київ, вул. Дружківська, 10. 

Клієнт – фізична особа віком від 14 років, яка є резидентом або нерезидентом України (якщо особа є 

нерезидентом, то їй обов’язково має бути присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника 

податків), яка користується послугами Банку. 

Договір – Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, відповідно до якого 

здійснюється відкриття необхідних рахунків для розміщення та обслуговування вкладів (депозитів).   

Депозит – депозит (вклад), оформлений у Банку Клієнтом, що відповідає умовам участі в Акції. 

Депозитний рахунок – депозитний (вкладний) рахунок Клієнта в національній валюті України для обліку 

Депозиту. На Депозитний рахунок здійснюється зарахування Заохочення Акції. 

Учасник Акції – Клієнт Банку, який уклав з Банком Договір про відкриття Депозитного рахунку та 

розміщення на ньому Депозиту, та який відповідає умовам участі в Акції.  

Переможець Акції – Учасник Акції, який за результатами розіграшу винагород згідно з Правилами Акції 

отримує Заохочення Акції. 

Заохочення Акції – зарахування на Депозитний рахунок Переможця Акції 30 000 грн після сплати 

податків та зборів, передбачених законодавством України.  

Фонд заохочень Акції складає 30 Заохочень Акції.   

 

1. УЧАСНИКИ І УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

1.1. Участь в Акції мають право приймати Клієнти, сума розміщених депозитів (вкладів) яких відповідає 

вимогам, вказаним в п. 1.2 Правил, а також які оформили у відділенні Банку або за допомогою системи 

інтернет-банкінг «ПУМБ online» Депозит на наступних умовах: 

- валюта Депозиту – гривня; 

- сума початкового внеску на Депозит – від 10 000,00 гривень; 

- строк Депозиту – 91, 184 або 367 днів; 

- вид Депозиту – «Ювілейний». 

1.2. В момент оформлення Учасником Акції Депозиту в Банку (згідно умов цієї Акції відповідно до п. 1.1 

Правил) загальна сума інших гривневих депозитів (вкладів), розміщених Учасником Акції в Банку, 

повинна бути не менше ніж їх сума станом на перший день періоду проведення цієї Акції (01.11.2021). 

При розрахунку суми інших депозитів (вкладів) Учасника Акції в Банку не враховується Депозит, 

розміщений Учасником Акції для прийняття участі в Акції відповідно до п.1.1 Правил. 

1.3. Не беруть участь в Акції: 

- Депозити, оформлені не в Період проведення Акції; 

- Депозити, повернуті на вимогу Клієнта, в тому числі внаслідок розірвання Договору в Період 

проведення Акції; 

- Депозити, оформлені за рахунок коштів будь-якого іншого вкладу (депозиту), розміщеного в Банку, 

в тому числі за рахунок коштів, розміщених на умовах вкладу (депозиту) «Вільний».   

1.4. Участь в Акції є безкоштовною: Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників Акції за їх 

участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а 

дані Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.  

 

2. МІСЦЕ І СТРОК ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

2.1. Місце проведення: 



Акція проводиться по всій території України, що підконтрольна українській владі та не є окупованою, а 

також за межами України.  

2.2. Строк проведення: 

2.2.1. Акція проводиться з 01.11.2021 по 19.12.2021 включно (Період проведення Акції).  

 

3. ПЕРЕМОЖЦІ І ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. 24.12.2021 Партнер (спільно з Організатором) визначає Переможців Акції серед усіх Депозитів 

Учасників Акції, розміщених відповідно до п.1.1 цих Правил, шляхом здійснення випадкової вибірки 

30 Депозитів за допомогою сайту в мережі Інтернет за посиланням: https://www.random.org. Під час 

проведення визначення Переможців Акції відбувається відеозапис екрана монітора.  

3.2. Кожен Переможець Акції має право на отримання лише одного Заохочення Акції протягом 

Періоду проведення Акції.  

3.3. Кількість Депозитів одного Учасника Акції, оформлених відповідно до п. 1.1 Правил, які 

прийматимуть участь у випадковій вибірці відповідно до п. 3.1 Правил, не обмежується. 

3.4. Право на участь у розіграші Заохочень Акції, передбачених цими Правилами, мають усі Учасники 

Акції, які відповідають вимогам цих Правил, в тому числі умовам щодо суми вкладів (депозитів), 

розміщених в Банку відповідно до п. 1.2 Правил.  

3.5. Нарахування, утримання та сплата податків в рамках виплати Заохочень Акції здійснюється 

Банком самостійно відповідно до умов чинного законодавства України.  

 

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ  

4.1. Після визначення 30-ти Переможців Акції, які отримують Заохочення Акції Організатор до 

25.01.2022 здійснює переказ суми Заохочення Акції Переможцю Акції на Депозитний рахунок. 

Заохочення вважається врученим з моменту зарахування Заохочення Акції на Депозитний рахунок 

відповідному Переможцю Акції.  

4.2. Організатор (або Партнер) Акції інформує Переможців Акції про перемогу та строк отримання 

відповідних заохочень телефонним дзвінком на надані ними при оформленні Депозитів номери телефонів. 

Організатор (або Партнер) здійснює 1-5 спроб телефонним дзвінком повідомити Переможцю Акції про 

перемогу в Акції та отримання ним Заохочення Акції.  

Додатково Організатор Акції інформує Переможців Акції про перемогу за допомогою Viber/sms-

повідомлення. 

4.3. Організатор має право не надавати Заохочення Акції, якщо Депозитний рахунок закрито або на кошти 

на Депозитному рахунку накладений арешт або наявні будь-які інші обмеження Клієнта у використанні 

Депозитного рахунку. 

4.4. Організатор не несе відповідальності за неотримання Переможцем Акції Заохочення Акції з причин, 

незалежних від Організатора.  

4.5. Відповідальність за достовірність наявних в Банку даних щодо Переможця Акції несе Переможець 

Акції.  

4.6. Заохочення Акції отримує лише Переможець Акції, який має право на його отримання згідно з 

умовами цих Правил і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. Переможець Акції не має 

права передати (в тому числі у спадщину)/ поступатися або іншим чином відчужувати своє право на 

отримання Заохочення Акції будь-якій іншій особі. 

  

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ 

5.1. Права Учасника Акції:  

5.1.1.    Ознайомитися з Правилами.  

5.1.2.    Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному цими Правилами.  

5.1.3.    Отримати інформацію про зміни Правил в передбаченому Правилами порядку.  

5.2. Обов‘язки Учасника Акції: 

5.2.1.    Дотримуватись умов участі Акції відповідно до цих Правил. 

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ 

6.1. Обов‘язки Організатора:  

6.1.1. Перерахувати Заохочення Акції Переможцям Акції відповідно до цих Правил.  

6.2. Права Організатора:  

6.2.1. Відмовити в переказі Заохочення Переможцю Акції у випадку недотримання ним умов цих 

Правил.  

https://www.random.org/


 

7. ОБМЕЖЕННЯ 
7.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як 

стихійні лиха, пожежа, повінь, військові  дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, 

та інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.  

7.2. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками 

Акції і прав на отримання Заохочення Акції. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за 

визначення прав сторін у будь-яких суперечках. Рішення Організатора Акції щодо визначення Учасників 

Акції є остаточними і не підлягають оскарженню.  

7.3. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції 

інформації, в тому числі контактної інформації для зв'язку з ними. 

7.4. Якщо Учасник Акції, який має право на отримання Заохочення Акції, з будь-яких причин, що не 

залежать від Організатора, не має можливості отримати Заохочення Акції, такий Учасник Акції не має 

права на отримання жодних додаткових заохочень Акції, компенсацій або інших виплат від Організатора 

Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Заохочення Акції Учасником 

Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора. 

7.5. Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати Переможців Акції, пов'язані з отриманням і 

подальшим використанням Заохочення Акції. 

 

8. ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО УМОВИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ  
8.1. Інформація щодо проведення Акції, в тому числі зміни умов проведення Акції, та Офіційні правила 

Акції розміщуються на офіційному сайті Організатора: https://pumb.ua. 

 

9. ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ЇЇ 

ПРОВЕДЕННЯ 
9.1. У разі дострокового припинення проведення Акції повідомлення про це буде розміщено на 

офіційному сайті Організатора: https://www.pumb.ua. 

 

10. ІНШІ УМОВИ  
10.1. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду 

не підлягають.  

10.2. Організатор не несе відповідальності за неознайомлення / несвоєчасне ознайомлення Учасниками 

Акції, іншими зацікавленими особами з інформацією щодо дострокового припинення (скасування), 

призупинення Акції та зміни цих Правил.  

10.3. Усі неотримані не з вини Організатора Заохочення Акції залишаються в Організатора. 

10.4. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами 

і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на переказ на його 

Депозитний рахунок Заохочень Акції на умовах та в порядку, визначених цими Правилами, свою згоду 

Організатору//Партнеру на обробку та використання його персональних даних.  

10.5. Усі Учасники Акції ̈самостійно оплачують усі витрати, понесені ними в зв‘язку з їх участю в Акції.  

10.6. Офіційні Правила Акції (включаючи зміни та/або доповнення до них), що розміщені на сайті 

Організатора: https://www.pumb.ua, є єдиним документом, в якому визначені умови проведення Акції. 

10.7. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або 

питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення 

приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. Водночас таке рішення Організатора Акції 

є остаточним і не підлягає оскарженню.  

 

https://pumb.ua/
https://www.pumb.ua./
https://www.pumb.ua./

