ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

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

Терміни:
Організатор, Виконавець, Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
БАНК», код ЄДРПОУ: 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.
Платіжна картка, Картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством
порядку пластикової картки міжнародної платіжної системи Visa або Mastercard, що використовується для
ініціювання переказу коштів з Карткового рахунку.
Договір на обслуговування Продукту, Договір – Договір комплексного банківського обслуговування фізичних
осіб, що укладається між Банком та клієнтом шляхом оформлення останнім Заяви на приєднання до Договору
комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, за якою клієнтом оформлюється послуга з надання
Банком Продукту, передбаченому умовами цієї Акції.
Продукт – обраний Банком перелік продуктів Банку, що зазначений у відповідному розділі мобільного додатку,
до оформлення яких Учасник Акції може запросити (надіслати запрошення через мобільний додаток) інших
фізичних осіб.
Мобільний додаток ПУМБ Online (або мобільний додаток) – програмне забезпечення Банку для мобільних
пристроїв з підтримкою операційних систем ОС Android або iOS, за допомогою якого здійснюється дистанційне
розпорядження Картковим рахунком, надаються відповідні послуги Банку та виконуються інші операції, визначені
Правилами дистанційного обслуговування клієнтів – фізичних осіб в системі інтернет банкінг ПУМБ Online.
Учасник Акції – власник Карткового рахунку (фізична особа, що зареєстрована у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків та отримала реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також фізична
особа, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та має відповідну відмітку контролюючого органу в паспорті громадянина України), обраний
Банком для участі в Акції шляхом випадкового відбору, якого було проінформовано Організатором про
можливість прийняття участі в Акції за допомогою PUSH-повідомлення в мобільному додатку, відображення
відповідного меню «Запроси друга» в мобільному додатку або іншими каналами зв’язку, на розсуд Банку (надалі
разом – Повідомлення) та який відповідає умовам Правил Акції.
Заохочення Акції – зарахування на Картковий рахунок, відкритий в національній валюті України коштів у розмірі,
встановленому Банком та зазначеному в Повідомленні, що додатково відображено на офіційному веб-сайті
Організатора: https://pumb.ua, та передбачених умовами Акції після сплати податків та зборів згідно із
законодавством України.

1. Учасники Акції
1.1. Участь в Акції мають право приймати фізичні особи які виконали умови участі в Акції, що передбачені в
розділі 3 цих Правил, а також відповідають умовам пунктів 1.2, 1.4 Правил.
1.2. В Акції можуть приймати участь діючі клієнти Банку, які користуються Продуктами Банку і яких протягом
строку проведення Акції було проінформовано Організатором про можливість прийняття участі в Акції за
допомогою Повідомлення, або відповідна опція участі відображена в мобільному додатку Учасника Акції, а також
фізичні особи, що не є клієнтами Банку. В деяких випадках, передбачених Банком та зазначених в мобільному
додатку, запрошення може бути направлено також і діючому клієнту Банку щодо оформлення Продукту, який не
був раніше оформлений в Банку таким діючим клієнтом Банку.
1.3. Не беруть участь в Акції фізичні особі, що не зареєстровані у Державному реєстрі фізичних осіб - платників
податків та особи, які протягом строку дії Акції мають порушення у виконанні зобов’язань перед Банком за будьяким договором, укладеним з Банком.
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.
1.5. Не визнаються Учасниками Акції працівники Організатора, які беруть участь у безпосередньому продажі
банківських продуктів (працівники відділень, експрес-продажів, роздрібного партнерського продажу та
телемаркетингу), незалежно від виконання ними умов даних Правил.
1.6. Банк залишає за собою право позбавити Учасника Акції статусу Учасника Акції на власний розсуд, з
відповідним анулюванням нарахованого Заохочення Акції такому Учаснику Акції, в тому числі, але не виключно
у випадках порушення Учасником Акції або Другом умов цієї Акції.

2. Місце та строки проведення Акції
2.1. Місце проведення.
Акція проводиться по всій території України, що підконтрольна українській владі та не є окупованою.
2.2. Строк проведення Акції: з 00:00 годин 01.06.2022 за Київським часом та діє до 23:59 години 31.05.2024
за Київським часом (далі по тексту – Період проведення Акції).

3. Умови участі в Акції
3.1. Для участі в Акції та отримання винагороди Учаснику Акції необхідно:
3.1.1. Відправити в Період проведення Акції запрошення своєму знайомому (далі – Друг) з використанням
інтерфейсу мобільного додатку.
3.1.2. Друг, після отримання надісланого Учасником Акції запрошення, має виконати перехід за посиланням, що
міститься в запрошенні, зареєструватися в мобільному додатку та виконати умови участі в Акції щодо
оформлення Продукту в Банку, якщо такий Продукт до отримання запрошення не був раніше оформлений цим
Другом.
3.1.3. Здійснити проходження процедури ідентифікації за допомогою застосунку «Дія» (за наявності в ньому епаспорту або е-паспорту для виїзду за кордон), та отримати підтвердження, що заявка отримана і Клієнт може
оформлювати Продукт. Якщо проходження процедури ідентифікації за допомогою застосунку «Дія» неможливе,
необхідно звернутись до Контакт-центру Банка, та отримати консультацію з приводу проходження процедури
ідентифікації та процедури оформлення Продуктів.
3.1.4. Після проходження ідентифікації, укласти з Банком Договір на обслуговування Продукту не пізніше 90
(дев’яноста) днів після отримання запрошення від Учасника Акції в Період проведення Акції.
3.1.5. Здійснити не менше однієї операції з оплати товарів, робіт, послуг (в т.ч. комунальних послуг через пошук
постачальника з переліку партнерів (окрім «оплати по реквізитам») або послуг з поповнення мобільного
телефону у мобільному додатку) протягом 35 календарних днів з моменту укладення Договору на
обслуговування Продукту на суму не менше 100 гривень з використанням Картки, оформленої відповідно до
Продукту на умовах та в період дії цієї Акції.
4. Умови, порядок отримання Заохочення Акції Учасниками Акції
4.1. При виконанні Учасниками Акції дій, зазначених у розділі 3 Правил, які стосуються Продуктів, Банк в Період
проведення Акції нараховує кожному з них (Учаснику Акції - діючому клієнту Банку та Учаснику Акції - Другу)
грошову винагороду в розмірі що зазначається Банком в Повідомленні шляхом перерахування грошових коштів
на відповідний поточний рахунок, відкритий в Банку у гривні. Нарахування, утримання та сплата податків і зборів
при виплаті Заохочення здійснюється Банком відповідно до умов чинного законодавства України.
4.2. Виплата винагороди Учасникам Акції здійснюється протягом 31 робочого дня з моменту виконання умов
участі в Акції в період проведення Акції.
4.3. Існуючий Клієнт може надсилати запрошення та рекомендувати оформити продукт необмеженій кількості
Друзів.
4.4. Друг може отримати винагороду лише один раз.
4.5. Заохочення Акції за оформлення Продукту діючим клієнтом Банку та Учасником Акції здійснюється
виключно у випадках та за оформлення Продуктів, передбачених Банком та зазначених в мобільному додатку.

5. Права та обов’язки Учасника Акції̈
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 Акції̈
6.1. Обов‘язки Організатора:

6.1.1. Забезпечити зарахування винагороди Учасникам Акції відповідно до цих Правил.
6.2. Права Організатора:
6.2.1. Відмовити в наданні винагороди Учаснику Акції у випадку недотримання ним умов цих Правил.
6.2.2. Відмовити у наданні винагороди Учаснику Акції, що не отримав відповідну винагороду у визначений в п.
4.2 Правил період перерахування винагороди 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.
7.2. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав
на отримання винагороди 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 винагороди Акції, з будь-яких причин, що не залежать
від Організатора Акції, не має можливості отримати винагороду Акції, такий Учасник Акції не має права на
отримання жодних додаткових винагород Акції, компенсацій або інших виплат від Організатора Акції. Організатор
Акції не несе відповідальності за неможливість отримання винагороди Учасником Акції з будь-яких причин, що
не залежать від Організатора Акції.
7.5. Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати Учасників Акції, пов'язані з отриманням і подальшим
використанням винагороди Акції.
УВАГА! Організатор не гарантує та не відповідає за можливість отримання винагороди Акції на території України,
що непідконтрольна українській владі та/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 Акції̈ 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.
8.2. Організатор Акції має право використовувати додаткові, не зазначені в цих Правилах, засоби доведення
пропозиції про участь в Акції, що супроводжується коротким викладом умов її проведення та іншої інформації.

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://pumb.ua.

10. Інші умови
10.1. Винагорода Акції не переказується Учаснику Акції у випадках, передбачених Правилами.
10.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не
підлягають.
10.3. 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 Акції
не несе відповідальності за не ознайомлення / несвоєчасне ознайомлення Учасниками Акції, іншими
зацікавленими особами з інформацією щодо дострокового припинення (скасування), призупинення Акції та зміни
даних Правил.
10.4. Організатор Акції залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори або в будь-який
інший спосіб не контактувати з Учасниками Акції.
10.5. Правилами не передбачено можливість перерахування Заохочення Акції по закінченню строків,
передбачених у п. 4.2 Правил.

10.6. 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 Заохочення Акції на
умовах та в порядку, визначених цими Правилами.
10.7. Всі Учасники Акції̈ самостійно оплачують всі витрати понесені ними в зв‘язку з їх участю в Акції.
10.8. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
10.9. 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.
10.10. 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.
10.11. Володільцем та розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор.
10.12. 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.
10.13. 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.
10.14. Беручи участь в Акції Учасник Акції погоджується із використанням (обробкою) його (її) персональних даних
Організатором.
10.15. Учасник Акції – діючий клієнт Банку, відправивши рекомендацію своєму знайомому (Другу) шляхом
передачі індивідуального посилання, що надійшло діючому клієнту від Банку через мобільний додаток, а Учасник
Акції – Друг, перейшовши за вказаним посиланням надають згоду на обробку та використання (обробку)
персональних даних Організатором.
10.16. Строк дії згоди необмежений та починається з моменту першого оприлюднення.
10.17. Учасник Акції, беручи участь в Акції, погоджується, що рішення в наданні матеріалів із вищевказаного
метою є добровільним.
10.18. Учасник Акції, беручи участь в Акції, надає згоду на використання на сайті Організатора 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 будьяких вимог матеріального характеру до Організатора.

