ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«всеМОЖУ з ПУМБ»
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)
1. ТЕРМІНИ
1.1. У цих Правилах застосовуються такі терміни та визначення:
Організатор, Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код
ЄДРПОУ: 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.
Партнер, Виконавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДДІ ЕДЖЕНСІ», код
ЄДРПОУ: 43685062, місцезнаходження: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8, корпус 17, приміщення
№ 304.
Соціальна мережа – під соціальною мережею розуміється мережа Instagram, яка дозволяє споживачам
фінансової послуги створювати публічну або напівпублічну анкету, складати списки користувачів, з якими
вони мають зв’язки, переглядати власний список зв’язків і списки інших користувачів соціальної мережі.
Заохочення – під заохоченням та/чи подарунками для цілей цих Правил розуміються Смарт-годинник Apple
Watch Series 6 40mm Silver Aluminium Case with White Sport Band. Кількість заохочень 2 (дві) штуки (1 (один)
– для одного Переможця Акції).
Переможець –– Учасник, який виконав умови Акції та якого було визнано переможцем за результатами
розіграшу у порядку, передбаченому цими Правилами. Кількість Переможців акції – 2 (дві) особи.
Розіграш Заохочень – визначення Переможців Акції серед усіх Учасників Акції, що виконали умови участі
в Акції відповідно до цих Правил, за допомогою онлайн-сервісу за допомогою сервісу в мережі Інтернет:
https://random.org/ у день визначення Переможців Акції, яким є «21» січня 2022 р.
1.2. Партнер відповідає за формування та наявність подарункового фонду (Заохочення) Акції, повідомлення
Переможцеві Акції про його/її перемогу у розіграші Заохочення Акції та комунікацію з ним/нею протягом
вручення Заохочення Акції, здійснює передачу Заохочення Переможцеві Акції, загальне проведення та
супроводження Акції. Партнер має право укладати договори з третіми сторонами для супроводу підготовки
та проведення Акції.
2. УЧАСНИКИ ТА МЕТА АКЦІЇ, УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
2.1. Участь в Акції мають право приймати фізичні особи, які є громадянами та резидентами України, яким
виповнилося 18 років та які виконали умови участі в Акції, що передбачені в п. 2.4. цих Правил.
2.2. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь:
- працівники Замовника та Організатора Акції, задіяні у підготовці та проведенні Акції (у т.ч. їхні члени сім’ї
та родичі - чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки, баба, дід, прабаба, прадід, повнорідні брат і
сестра, мачуха, вітчим, які проживають однією сім’єю з малолітніми або неповнолітніми пасинком,
падчеркою);
- власники та працівники рекламних агентств, партнерів та інших третіх осіб, залучених до організації та
проведення Акції, члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
- особи, які не відповідають вимогам цих Правил;
- недієздатні, частково дієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена;
- фізичні особи-нерезиденти та особи, які не мають громадянства України.
2.3. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням Учасника, яке він здійснює, виходячи з власних
міркувань щодо участі в Акції та беззастережної згоди з цими Правилами. Усім Учасникам надаються рівні
права. Стати Учасником Акції можна у будь-який день упродовж усього Періоду її проведення.
2.4. Умови участі в Акції:
2.4.1. Учасником може бути особа, підписана на офіційну сторінку Організатора у Instagram, що знаходиться
за посиланням в мережі Інтернет: https://www.instagram.com/pumb.ua/ (далі – офіційна сторінка
Організатора в Instagram).
2.4.2. Щоб стати Учасником, потрібно виконати наступні дії:
2.4.2.1. Створити Stories з Instagram-маскою (Instagram Face Filters) від Організатора. Інструкція з
використання Instagram-маски розміщена на офіційній сторінці Організатора в Instagram.
2.4.2.2. На створеному Stories з Instagram-маскою (Instagram Face Filters) від Організатора відмітити
офіційну сторінку Організатора в Instagram.
2.4.2.3. Додати створене Stories на особистій сторінці Учасника у вкладці «Актуальне».

2.4.2.4. Обов’язкова умова участі – відкрити публічний доступ до записів на сторінці власного профілю в
Соціальній мережі на Період проведення Акції.
2.5. Організатор розуміє та приймає, що профілі в соціальних мережах потенційних учасників можуть бути
псевдонімами, але власно Учасник Акції забезпечує оборотний зв’язок при намірі Організатора повідомити
Учаснику Акції результати Акції.
2.6. 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.
2.7. Метою Акції є популяризація та просування послуг Організатора на ринку в Україні, формування і підтримка
стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг
Організатора
2.8. Участю в Акції кожен Учасник Акції підтверджує:
2.8.1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання та дотримання;
2.8.2. свою однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку його персональних даних, які стали відомі
Організатору та Партнеру, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;
2.8.3. своє ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в тому обсязі, що визначені Законом
України «Про захист персональних даних» та надання своєї згоди на включення своїх
персональних даних до баз персональних даних Організатора та Партнера, та є повідомленим про
включення до таких баз, а також мету збору таких даних та осіб, яким передаються або можуть
бути передані такі дані за умови, що така передача відбуватиметься відповідно до чинного
законодавства України.
2.9. Оподаткування вартості Заохочення проводиться відповідно до чинного законодавства України за
встановленою для такого виду доходу ставкою. Виконавець, в якості податкового агента, проводить
нарахування, утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору
з отриманого Переможцем Акції Заохочення та направляє до відповідного податкового органу передбачене
законом повідомлення щодо передачі Заохочення Переможцю Акції та утримані податок/збір. Організатор
не є податковим агентом та не несе відповідальності за правильність та/або повноту нарахування,
утримання та сплату податку та збору Виконавцем.
3. МІСЦЕ, СТРОК ТА ПЕРІОДИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція проводиться на всій території України за винятком тимчасово окупованих територій у Донецькій та
Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополь (далі – «Територія Акції» та/або «Місце
проведення акції»).
3.2. Період проведення Акції: з 11 годин 00 хвилини за київським часом «14» січня 2022 р. до 23 годин 59 хвилин
за київським часом «20» січня 2022 р.
3.3. Організатор та/чи Партнер може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним
рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на
дату оголошення Акції
4. ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ
4.1. У День визначення Переможців Акції шляхом випадкової вибірки за допомогою онлайн-сервісу у в мережі
Інтернет: https://random.org/ Організатор визначає та фіксує серед Учасників двох Переможців.
4.2. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з Дня визначення Переможців Акції Партнер повідомляє про результати
Акції шляхом публікації запису на офіційній сторінці у соціальній мережі Instagram.
4.3. Партнер та Організатор гарантує об’єктивність обрання Переможців Акції шляхом унеможливлення
втручання сторонніх осіб у процес їх визначення.
4.4. Переможець Акції зобов’язаний у строк до п’яти робочих днів від дня розміщення Виконавцем Акції
повідомлення про результати Акції у Соціальні мережі Instagram надати/повідомити шляхом відправлення
адміністратору групи Соціальної мережі Instagram (https://www.instagram.com/pumb.ua/) та Партнеру,
наступні документи та інформацію:
- адресу, за якою має бути доставлено Подарунок;
- :
- фотокопію паспорту громадянина України (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким
органом видано паспорт);

- фотокопію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
Переможець Акції зобов’язаний також підписати акт отримання Заохочення Акції (або інший документ,
наданий Виконавцем Акції, який засвідчує факт отримання Заохочення Акції, на розсуд Виконавця) перед
отриманням Заохочення.
4.6. Заохочення буде передане кур’єрській службі для відправлення Переможцю протягом 1 (одного)
календарних місяців від дня отримання даних від Переможця. Після відправлення, усі питання відносно
доставки Подарунка за адресою, наданою Переможцем, вирішуються між Переможцем та кур’єрською
службою.
4.7. У випадку, якщо Переможець Акції не зв’яжеться у вказаний строк та/або не надасть Виконавцю Акції
інформацію/документів, вказані в п. 4.6 Правил, та/або не підпише акт отримання Заохочення, то
вважатиметься, що такий Переможець добровільно відмовився від отримання Заохочення Акції та він не
матиме права претендувати на Заохочення Акції або на одержання від Організатора Акції будь-якої
компенсації, в тому числі і грошової. У такому випадку право отримати Заохочення переходить до
наступного за Списком в порядку черговості визначення Резервного Переможця акції.
4.8. Передача права на отримання Заохочення Акції третім особам не допускається.
4.9. Правилами Акції не передбачено зберігання невитребуваного Заохочення Акції.
4.10. Виконавець/Організатор мають право:
- відмовити у видачі Заохочення Акції Учаснику, який не виконав належним чином та в повному об’ємі умови,
необхідні для отримання такого Заохочення, згідно цих Правил;
- відмовити у видачі Заохочення, якщо Учасник вказав недостовірну інформацію про себе та/або адресу
доставки.
4.11. Грошовий еквівалент Подарунків не видається.
4.12. Партнер/Організатор Акції не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при
використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, за роботу Інтернет-сайтів, роботу операторів зв’язку,
будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був
несвоєчасно повідомлений про право на отримання Заохочення Акції.
4.13. Партнер/Організатор Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої
Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними, якщо надання такої інформації передбачено
цими Правилами.
4.14. Партнер/Організатор Акції не відповідають за будь-які витрати Переможця Акції, пов’язані з отриманням
та подальшим використанням Подарунка Акції.
4.15. Партнер/Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість Переможця Акції скористатися
наданим йому Подарунком з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Подарунка Акції.
4.16. Партнер/Організатор Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно
Подарунка Акції. Партнер/Організатор Акції не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будьяких осіб Переможцем Акції і права на одержання Заохочення Акції. Партнер Акції не бере на себе
відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
4.17. Партнер/Організатор Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форсмажорних 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
Виконавця/Організатора Акції та залучених ними третіх осіб, обставини.
4.18. Переможці Акції зобов’язуються протягом 7 (семи) календарних днів після отримання Заохочення
надіслати Партнеру електронний лист на адресу masha.m@oddeeagency.com, додавши у копію
a.tsyganok@oddeeagency.com з темою «Акція ««всеМОЖУ з ПУМБ»» з фотографією Переможця з
отриманим Заохоченням. При цьому Переможець надає безвідкличну та безстрокову згоду Організатору і
Партнеру та автоматично погоджується з тим, що Організатор та Партнер мають право на власний розсуд
використовувати таке фото, в т.ч. в рекламних цілях без попереднього погодження з Переможцем та без
виплати Переможцю будь-якої винагороди за таке використання.
4.19. Характеристики Заохочення визначаються на розсуд Засновника та можуть відрізнятися від зображень на
рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим
благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає. Організатор та Партнер Акції не
несуть жодних гарантійних зобов’язань щодо якості Заохочення.
4.20. Організатор/Партнер залишають за собою право збільшити/змінити фонд Заохочень Акції, або включити в
Акцію додаткові Заохочення Акції, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних
Заохочень.
4.5.

4.21. Загальний фонд Заохочень Акції обмежений і становить вартість та кількість, що вказані в п.1.1 Правил.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ
5.1. Права Учасника Акції:
6.1.1. Ознайомитися з Правилами.
6.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.
6.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил в передбаченому Правилами порядку.
5.2. Обов‘язки Учасника Акції:
6.2.1. Дотримуватись умов Акції відповідно до цих Правил.
6. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ
6.1. Обов‘язки Організатора:
6.1.1. Перерахувати Заохочення Акції Учасникам Акції відповідно до цих Правил.
6.2. Права Організатора:
6.2.1. Відмовити в переказі Заохочення Учаснику у випадку недотримання ним умов цих Правил.
6.2.2. Відмовитися перераховувати Заохочення Акції Учаснику Акції, що не отримав Заохочення Акції у
визначений в п. 5.2 Правил період перерахування Заохочень Акції, з незалежних від Банку причин.
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. Факт дії таких обставин повинен бути підтверджений
відповідним документом Торгово-промислової палати України чи іншого компетентного органу.
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
т.ч. контактної інформації для зв'язку з ними.
7.4. Якщо Учасник Акції, який має право на отримання відповідного Заохочення Акції, з будь-яких причин, що не
залежать від Організатора, не має можливості отримати такі 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 Учасників Акції, пов'язані з отриманням і подальшим
використанням Заохочення Акції.
УВАГА! Організатор не гарантує та не відповідає за можливість отримання Заохочення Акції на території
України, що непідконтрольна українській владі або є окупованою територією України, і будь-які претензії від
Учасників Акції з цієї причини не приймаються та жодні компенсації не виплачуються.
8.
ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ
8.1. Інформація щодо проведення Акції, в тому числі зміни умов проведення Акції, та Офіційні правила Акції
розміщуються на офіційному сайті Організатора Акції в мережі Інтернет: https://pumb.ua та на офіційній
сторінці Організатора у Соціальній мережі Instagram, що знаходиться за посиланням в мережі Інтернет:
https://www.instagram.com/pumb.ua/.
8.2. У разі дострокового припинення проведення Акції повідомлення про це буде розміщено на офіційному сайті
Організатора Акції в мережі Інтернет: https://pumb.ua та на офіційній сторінці Організатора у Instagram, що
знаходиться за посиланням в мережі Інтернет: https://www.instagram.com/pumb.ua/.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Заохочення Акції не надаються Учаснику Акції у випадках, передбачених Правилами.
9.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не
підлягають.
9.3. Організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), призупинити проведення Акції та
змінювати дані Правила з наступним опублікуванням інформації щодо дострокового припинення
(скасування), призупинення Акції, зміни даних Правил на офіційному сайті Організатора Акції https://pumb.ua

та на
офіційній сторінці
Організатора у
Instagram,
що знаходиться
за посиланням
https://www.instagram.com/pumb.ua/. Організатор не несе відповідальності за неознайомлення / несвоєчасне
ознайомлення Учасниками Акції, іншими зацікавленими особами з інформацією щодо дострокового
припинення (скасування), призупинення Акції та зміни даних Правил.
9.4. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори або в будь-який інший
спосіб не контактувати з Учасниками Акції.
9.5. Усі Учасники Акції̈ самостійно оплачують усі витрати, понесені ними в зв‘язку з їх участю в Акції.
9.6. Офіційні Правила Акції (включаючи зміни та/або доповнення до них), що розміщені на офіційному сайті
Організатора Акції https://pumb.ua та на офіційній сторінці Організатора у Instagram, що знаходиться за
посиланням https://www.instagram.com/pumb.ua/ і
є єдиним документом, в якому визначені умови
проведення Акції.
9.7. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не
врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається
безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і
не підлягає оскарженню.
9.8. Власником та розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор.
9.9. Персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, інформування
Учасників Акції про Заохочення Акції, перерахування Учаснику Акції Заохочень Акції, маркетингових
відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
9.10. З метою обробки персональних даних, які вказані у цих Правилах, обробляються ім’я, прізвище, по
батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, контактний номер
телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації та інші персональні дані, вказані Учасником Акції
при відкритті Карткового рахунку в Банку.
9.11. Беручи участь в Акції Учасник Акції погоджується із використанням (обробкою) його (її) персональних даних
Організатором.
9.12. Беручи участь в Акції Учасник Акції надає згоду на використання його зображення та персональних даних
(надалі – «Матеріали») Організатору для подальшого використання у публікаціях та відгуках шляхом
відповідного відтворення на офіційному сайті Організатора.
9.13. Беручи участь в Акції Учасник Акції надає повну та безумовну згоду на те, що його фотозображення, окремі
кадри (частини) будуть використовуватися, публічно демонструватися та розповсюджуватися виключно з
метою, вказаною в п. 9.9 цих Правил. Територія, на яку розповсюджується така згода – весь світ.
9.14. Строк дії згоди необмежений та починається з моменту першого оприлюднення.
9.15. Учасник Акції, беручи участь в Акції, погоджується, що рішення в наданні матеріалів із вищевказаного
метою є добровільним.
9.16. Учасник Акції, беручи участь в Акції, надає згоду на використання на офіційній сторінці Організатора у
Instagram, що знаходиться за посиланням https://www.instagram.com/pumb.ua/ його зображення, на
використання його у публікаціях та відгуках Організатора шляхом відтворення на його офіційному сайті,
розповсюдження та переробку, як повністю, так і в будь-якій частині. У разі відчуження та/або передачі
права на використання фотографічних творів з зображенням Учасника Акції третім особам, які діють в
інтересах Організатора, незалежно від способу та умов такої передачі, та/або використання, Учасник Акції
не матиме будь-яких вимог матеріального характеру до Організатора.
9.17. У разі виникнення запитань щодо проведення Акції звертайтеся особистим повідомленням через сторінку
Організатора у Instagram, що знаходиться за посиланням https://www.instagram.com/pumb.ua/.
9.18. КОНКУРС НЕ СПОНСОРУЄТЬСЯ І НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ INSTAGRAM, APPLE.

