ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«ЗАОХОЧЕННЯ ВІД ПУМБ»
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)
ТЕРМІНИ:
Організатор, БАНК– АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»,
код ЄДРПОУ: 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська
Партнер, Компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКАЗ ЮКРЕЙН»,
ідентифікаційний код юридичної особи 41276064, який надає послуги в сервісі доставки продуктів Zakaz.ua.
Учасник Акції – фізична особо, яка відповідає умовам Правил Акції.
Список Учасників Акції – перелік клієнтів, який формує Організатор відповідно Правил Акції.
Клієнт – фізична особа, яка користується послугами Організатора та приєдналася до Договору комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО).
Заохочення Акції – промокод, за допомогою якого Учасник Акції може отримати послугу безкоштовної
доставки замовлення або доставки замовлення зі знижкою від Партнера згідно з умовами його отримання,
встановленими цими Правилами.
1. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
1.1. В Акції беруть участь громадяни України, клієнти Банку, які є повністю дієздатними особами та яким на
момент проведення Акції виповнилося 18 років (яким присвоєно реєстраційний номер облікової картки
платника податків або які мають відмітку в паспорті громадянина України у формі книжечки про право
здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, а в ID-картці – проставлене слово «ВІДМОВА»
в полі «РНОКПП»), які є держателями карток АТ «ПУМБ», емітованих до рахунку клієнта в АТ «ПУМБ» та
які отримали повідомлення відповідно до п. 3.1 цих Правил.
2. МІСЦЕ, СТРОК ТА ПЕРІОДИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Місце проведення:
Територія проведення – Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса, Вінниця, Запоріжжя, Житомир, Чернівці, ІваноФранківськ, Кривий Ріг, Маріуполь, Миколаїв, Полтава, Рівне, Бориспіль та передмістя відповідних міст в
межах доступних зон доставки.
2.2. Строк проведення:
з 01.12.2021 до 28.02.2022 (далі по тексту – Період проведення Акції).
3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
3.1. Організатор Акції формує список Учасників Акції (далі – Список учасників) та інформує Учасників Акції
про участь в Акції за допомогою:
- Viber-повідомлення;
- Sms-повідомлення.
3.2. Клієнти, які отримали повідомлення про участь в Акції, відповідають вимогам п. 1.1 Правил є Учасниками
Акції та мають право отримати Заохочення Акції.
4. УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ
4.1. Заохочення Акції: послугу доставки безкоштовно або зі знижкою у розмірі 89 грн Учасник Акції отримує
за умови придбання товару на суму від 500 грн, в т.ч. ПДВ, через вебсайт за електронною адресою: zakaz.ua
на сторінці обраної ним мережі супермаркетів та оплати відповідного товару карткою АТ «ПУМБ».
Виплата грошового еквіваленту вартості знижки не допускається.
4.2. Отримання Заохочення Акції здійснюється Учасником Акції шляхом введення промокоду на сторінці
обраної ним мережі супермаркетів на вебсайті за електронною адресою: zakaz.ua. Промокод може бути
використано виключно новим клієнтом сервісу zakaz.ua та надає такому новому клієнту право на одноразове
отримання послуги доставки/сервісу zakaz.ua одноразово для кожної мережі супермаркетів окремо під час
замовлення на веб-сайті zakaz.ua.
4.2.1.Новим - вважається клієнт, який оформляє замовлення в одній із зазначених на сайті zakaz.ua торгових
мереж вперше.
4.3. У випадку якщо базовий тариф на замовлену послугу доставки за звичайною ціною перевищує 89 грн з
урахуванням ПДВ, промокод дає право на отримання послуги доставки зі знижкою у розмірі 89 грн, яка
застосовується до базового тарифу на таку послугу.
У випадку, якщо базовий тариф на замовлену послугу доставки за звичайною ціною менше 89 грн (включно)
з урахуванням ПДВ, промокод дає право на отримання послуги доставки безкоштовно.
4.4. Якщо вага замовлення перевищує 40 кг до послуги доставки додатково застосовується доплата за вагу.
Заохочення Акції (знижка 89 грн) до доплати за вагу не застосовується.
4.5. Тарифи (звичайні ціни) на послуги доставки вказані на веб-сайті zakaz.ua.

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 даними Правилами.
5.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил в передбаченому Правилами порядку.
5.2. Обов’язки Учасника Акції:
5.2.1. Дотримуватись умов Акції відповідно до цих Правил.
6. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ
6.1. Обов‘язки Організатора:
6.1.1. Сформувати Список Учасників Акції та відправити їм промокод, отриманий попередньо від Партнера.
6.2. Права Організатора:
6.2.1. Відмовити в отриманні Заохочення Учаснику Акції у випадку недотримання ним умов цих Правил.
7. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ПАРТНЕРА АКЦІЇ
7.1. Обов’язки Партнера:
6.1.1. Надати промокоди Організатору для проведення Акції;
6.1.2. Забезпечити виконання належним чином всіх умов по замовленню і безкоштовній доставці товарів для
учасників Акції
6.2. Права Партнера:
6.2.1. Відмовити в отриманні Заохочення Учаснику Акції у випадку недотримання ним умов цих Правил.
7. ОБМЕЖЕННЯ
8.1. 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.
8.2. 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.
8.3. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації,
в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ними.
8.4. 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.
8.5. 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 ПРО АКЦІЇ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ЇЇ
ПРОВЕДЕННЯ
8.1. Правила Акції розміщуються на офіційному сайті Організатора Акції за електронною адресою:
https://pumb.ua (далі – Офіційний сайт).
8.1. У разі дострокового припинення проведення Акції, зміни умов проведення Акції відповідне повідомлення
про це буде розміщено на Офіційному сайті Організатора.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Заохочення Акції не передаються 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 веб-сайті Організатора: https://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. 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 отримання Заохочень Акції
на умовах та в порядку, визначених цими Правилами.
9.6. Офіційні Правила Акції (включаючи зміни та/або доповнення до них), що розміщені на офіційному сайті
Організатора https://pumb.ua, 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. Володільцем 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, надання 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 Учасників Акції.
9.11. Беручи участь в Акції Учасник Акції погоджується із використанням (обробкою) його (її) персональних
даних Організатором.

