
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«Заряди свій бізнес з ПУМБ та Prom.ua» 

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

 

Банк, Організатор 1: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 

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

 

Організатор 2: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УАПРОМ», адреса: 02121,  м. 

Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, корпус 1А, літ. Ф, код ЄДРПОУ: 36507036 

разом за текстом цих Правил Організатор 1 та Організатор 2 поіменовані як «Сторони» 

 

1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 

 

1.1. Акція   «Заряди свій бізнес з ПУМБ та Prom.ua»- захід, який спрямований на привернення уваги клієнтів 

Організатора 2 (Мерчанти ПРОМ) до послуг, що надаються  Організатором 1  для залучення нових, а також для 

підвищення лояльності існуючих клієнтів Організатора 1 (Клієнт ПУМБ/Клієнт Digital ПУМБ); 

Територія проведення Акції - Акція проводиться на території України (за винятком тимчасово окупованої 

території відповідно Закону України від 18.01.2018 № 2268-VIIІ у Донецькій та Луганській областях, Автономній 

республіці Крим та місті Севастополі виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та фактичної 

можливості функціонування Організатора 1 та Організатора 2 на зазначеній території) через глобальну мережу 

«Інтернет» засобами сайтів https://www.digital.pumb.ua та https://prom.ua  (далі - «Сайти); 

Учасник Акції – юридична особа, будь – якої форми власності та фізична особа - підприємець, яка виконала всі 

необхідні дії для участі в Акції  відповідно до  цих Правил та відповідає будь-якому наступному критерію: 

- юридична особа, будь-якої форми власності,  фізична особа - підприємець, або фізична особа, що 

проводить незалежну професійну діяльність (самозайнята особа), що уклала з Організатором 1 Договір 

банківського обслуговування корпоративних клієнтів або Договір банківського обслуговування 

корпоративних клієнтів, яка є користувачем послуги Digital ПУМБ (https://www.digital.pumb.ua) та 

здійснює розрахунково-касові операції безпосередньо через сервіс Digital Payments, що є доступним в 

Digital ПУМБ, є  резидентами України, які станом на 01 листопада 2019 року є такими, що зареєстровані 

належним чином згідно із вимогами діючого законодавства, а протягом періоду проведення Акції є 

такими, реєстрація яких не буде скасована у судовому порядку, здійснюють ведення господарської 

діяльності у відповідності до умов чинного законодавства та не перебувають у стані припинення ведення 

господарської діяльності, за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 5 цих 

Правил, та відповідності умовам/вимогам цих Правил. На момент прийняття участі в Акції Клієнт 

ПУМБ/Клієнт Digital ПУМБ обов’язково повинен мати діючи договірні відносити з Організатором 1 та 

здійснювати розрахунково-касові операції.  

- юридична особа, будь-якої форми власності,  фізична особа - підприємець, або фізична особа, що 

проводить незалежну професійну діяльність (самозайнята особа), що зареєстрована на 

порталі Prom.ua та користується платними послугами маркетплейсу (є діючим мерчантом ПРОМ), яка 

ще не має відкритий поточний рахунок в банку ПУМБ, є резидентами України, які станом на 01 

листопада 2019 року є такими, що зареєстровані належним чином згідно із вимогами діючого 

законодавства, а протягом періоду проведення Акції є такими, реєстрація яких не буде скасована у 

судовому порядку, здійснюють ведення господарської діяльності у відповідності до умов чинного 

законодавства та не перебувають у стані припинення ведення господарської діяльності, за умови 

виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 5 цих Правил, та відповідності 

умовам/вимогам цих Правил. На момент прийняття участі в Акції обов’язково повинен мати діючи 

договірні відносити з Організатором 2.     

Заохочення – спеціальні пропозиції та вигоди для Учасників Акції, право на отримання якої від Сторін 

здобувається Учасниками Акції за умови виконання останніми цих Правил; 

Портал – онлайн-сервіс (платформа) з доменним ім’ям prom.ua, який належить Організатору 2  та розміщений 

на веб-сайті https://prom.ua  . 
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Гіперпосилання (або просто посилання чи ланка, поклик) — активний (виділеним кольором) текст, зображення 

чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи 

іншу частину поточної сторінки. 

Промокод - це комбінація символів, при активуванні яких на сайті Організаторів, Учасник Акції має можливість 

отримати Заохочення.  

Період дії Акції: з 01 листопада 2019 по 31 грудня 2019 року (включно).    

Офіційна сторінка Акції – вказані Правила  розміщені для публічного доступу в мережі Інтернет на сайті 

Організатора 1 https://pumb.ua та Організатора 2 https://prom.ua. Сторони  мають право змінити умови, місце 

(територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про 

відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції та/або шляхом публікації цих Правил у оновленій редакції. 

1.2. У цих Правилах можуть бути використані терміни та визначення, не зазначені в п. 1.1 цих Правил. У цьому 

випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил. У разі відсутності однозначного 

тлумачення терміну або визначення в тексті Правил слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу 

чергу – законодавством України, і в подальшому – звичаями ділового обороту та науковою доктриною. 

1.3. Організатор 1 забезпечує інформування Клієнтів ПУМБ/ Клієнтів Digital ПУМБ про умови цієї Акції, про 

можливість прийняти участь та стати Учасником Акції  та отримати Заохочення.  

1.4. Організатор 2 забезпечує інформування клієнтів ПРОМ про умови цієї Акції, про можливість прийняти 

участь та стати Учасником Акції та отримати Заохочення .  

1.5. Співробітники, представники Організатора 1 та Організатора 2 не мають права брати участь в Акції. 

1.6. Учасники Акції самостійно визначають від якої Сторони вони отримують Заохочення,  використовуючи 

Гіперпосилання та промокод.  

2. Учасники Акції 

 

2.1. Право Учасника Акції, мати доступ до інформаційних матеріалів, які надають Організатором 1 та 

Організатором 2, а саме: аудіо- та відеоматеріали, друковані матеріали, електронні посилання, навчальні 

матеріали та інформація, яка розміщуються на сайтах Сторін. 

2.2. Виконуючи умови участі в Акції Учасник погоджується із цими Правилами та зобов’язується їх виконувати. 

Шляхом здійснення особою дій на виконання умов цих Правил особа підтверджує факт ознайомлення з цими 

Правилами. Невиконання особою умов Правил унеможливлює її участь в Акції, така особа не може вважатися 

Учасником Акції. 

2.3. Учасники Акції мають право відмовитись від Заохочення без отримання будь-якої компенсації за таку 

відмову чи внаслідок такої відмови. Заохочення не підлягає обміну на інші послуги Сторін Акції. Заохочення не 

підлягає компенсації готівковими коштами. 

2.4. Заохочення (окрім базових умов Акції) діє виключно в межах проведення Акції згідно з її Правилами та не 

може бути використане Учасниками Акції для замовлення послуг Організатора 1 поза умов Акції. Отримані 

Учасниками Акції Заохочення діють та можливі для використання виключно у межах Акції, згідно якої їх було 

надано та на цілі, визначені в Правилах. Обмін Заохочень Організатора 1 на послуги Організатора 2 є 

неможливим. 

2.5. Послуги Організатора 1, які прямо не визначені в Правилах, не беруть участь в Акції і на них не поширюються 

умови цієї Акції. Такі послуги Організатор 1 не є заохоченням та можуть бути спожиті Учасником Акції 

самостійно у відповідності до умов їх надання Організатором. 

2.6. Участь в Акції є безкоштовною: Організатор 1 та Організатор 2 Акції не отримують винагороду від Учасників 

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

а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу. 

 

3. Місце та період проведення Акції 

 

3.1. Учасники Акції з метою приймання Участі в Акції мають право здійснювати свою діяльність та мати 

договірні відносини з Організатором 1 та/або Організатором 2 на території проведення Акції. 

3.2. Період проведення Акції: з 00:01 годин «01» листопада 2019  року по 23:59 години «31» грудня 2019 року 

(включно) за київським часом (далі – «Період проведення Акції»), та стосується усіх реєстрацій на Порталі 
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Організатора 2 та реєстрації у Організатора 1 як користувача послуги Digital ПУМБ (https://www.digital.pumb.ua/), 
згідно з умовами цих Правил у зазначений період. 

3.3. Сторони мають право на зміну періоду проведення Акції, території проведення Акції, умов Акції, за умови 

оприлюднення таких змін на Офіційній сторінці Акції, як з, так і без попереднього повідомлення про внесення 

відповідних змін та/або шляхом публікації цих Правил у оновленій редакції. 

 

4. Заохочення акції 

 

4.1. Заохоченням Учасникам Акції з боку Організатора 1: 

4.1.1. Право Учасника Акції отримати спеціальну тарифну пропозицію знижку від Організатора 1, яка полягає у  

відкритті поточного рахунку за будь-яким  

Тарифним пакетом для корпоративних клієнтів (Малого бізнесу) на сумму наступних умовах: 

 Відсутня комісія за відкриття рахунку та підключення пакета послуг; 

 Відсутня комісія за перші два місяці обслуговування; 

 

4.2. Заохоченням Учасникам Акції з боку Організатора 2: 

4.2.1. Право Учасника Акції, отримати на вибір одну з двох спеціальних тарифних пропозицій для ведення 

бізнесу на порталі https://prom.ua/, які полягають у придбанні послуг  Організатора 2 зі знижкою на 

наступних умовах: 

Спеціальні пропозиції:  

 Пакет Заряди свій бізнес – старт; 

 

Пакет Prom 1 000- за ціною 3900 грн (функціонал інтернет-магазину або сайту на 1 рік, розміщення 1000 

товарних позицій, доступ в Маркет додатків); 

Бюджет на рекламу-  1 200 грн (для отримання замовлень з каталогу Prom.ua). 

За суперціною: 4 100 замість повної ціни 5 100 грн. Розмір знижки складає 20 %; 

або 

 Пакет Заряди свій бізнес – експерт; 

 

Пакет Prom 6 000 - за ціною 4 900 грн (функціонал інтернет-магазину або сайту на 1 рік, розміщення 6 000 

товарних позицій, доступ в Маркет додатків). 

Бюджет на рекламу 3 000 грн (для отримання замовлень з каталогу Prom.ua). 

За суперціною 5 400 замість повної ціни 7 900 грн. Розмір знижки складає 32 %. 

 

4.3. Сторони залишають за собою право змінювати фонд Заохочень Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, 

Організатор 1/ Організатор 2 повідомляє про них в порядку, передбаченими цими Правилами. 

4.4. Відповідальність Організатора 1/Організатора 2 Акції обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції, 

передбачених цими Правилами. Грошовий еквівалент вартості Заохочення Акції не видається. 

 

 

 

 

5. Умови участі в Акції та отримання заохочення 

 

5.1. Для участі в Акції та отримання  заохочення від Організатора 1 Учаснику Акції необхідно  шляхом здійснення 

першої реєстрації на сайті Організатора 2  за посиланням https://www.digital.pumb.ua, зазначивши 

реєстраційні дані у відповідній формі реєстрації та в полі коментар ввести  Промокод: PROM. Скористатися 

Заохоченням Організатора 1 Учасник має право з моменту укладення з Організатором 1 Договору банківського 

обслуговування корпоративним клієнтам та умов, викладених у цих Правилах. 
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5.2. Для участі в Акції та отримання  заохочення від Організатора 2 Учаснику Акції необхідно  шляхом здійснення 

першої реєстрації на сайті Організатора 2 за посиланням https://prom.ua/, зазначивши реєстраційні дані у 

відповідній формі реєстрації та в полі Промокод ввести код: PUMB. Скористатися Заохоченням  Організатора 2 

Учасник має право з моменту укладення з Організатором 2 Угоди користувача та умов, викладених у цих 

Правилах. 

5.3. Один Учасник Акції може отримати лише 1 (одне) заохочення за весь період проведення Акції.  

5.4. Сторони не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на 

отримання Заохочень. 

5.5. Сторони мають право відмовити Учаснику Акції в Заохоченні у разі невиконання ним умов, визначених цими 

Правилами.  

5.6. Сторони  мають право відмовити Учаснику Акції в участі Акції у разі невиконання умов, що вказані у цих 

Правилах.   

5.7. У разі відмови Учасника Акції від отримання ним Заохочень будь-які претензії такого Учасника Акції з цього 

приводу Сторонами не приймаються і не розглядаються. 

 

6. Права та обов’язки учасника Акції  

 

6.1. 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. 

6.2. Обов‘язки Учасника Акції: 

6.2.1. Виконати умови Акції відповідно до даних Правил Акції. 

6.2.2. У випадку визначення Учасника Акції Переможцем Акції, такий Учасник Акції зобов‘язаний виконати всі 

дії визначені даними Правилами. 

7. Обмеження 
7.1. Організатор 1/ Організатор 2 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 Організатора1/ Організатора 2 обставин. 

7.2. Якщо з будь-якої причини будь-який етап/аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, в тому 

числі, але не обмежуючись через причини, незалежні від Сторін, або викликані зараженням комп’ютерними 

вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, 

фальсифікацією, порушенням законодавства, технічними несправностями, навмисними недобросовісними діями 

Учасників або будь-якою неконтрольованою причиною, яка спотворює або впливає на безпеку, чесність, 

цілісність або належне проведення Акції, Організатор своїм рішенням може на свій розсуд анулювати, зупинити, 

змінити умови або тимчасово зупинити проведення Акції, визнати недійсними будь-які дії в рамках Акції. 

7.3. Організатор 1/ Організатор 2 Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасником 

Акції інформації, в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ним. 

 

УВАГА! Організатор 1/ Організатор 2 не відповідає за неможливість отримання Заохочень Акції на території 

України, що не підконтрольна 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 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 1 https://pumb.ua/coprom  та Організатора 2 

https://prom.ua/. 

 

https://pumb.ua/coprom


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 1 https://pumb.ua/coprom та Організатора 2 https://prom.ua/ 

 

 

10. Заключні положення 
10.1. Ці Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором 1 та Організатором 2 впродовж Періоду 

проведення Акції. У випадку, якщо зміни/доповнення стосуються функціонування Порталу, програмних ресурсів 

Організатором 2, такі зміни/доповнення відбуваються після спільного погодження Сторонами  таких 

змін/доповнень. Зміни і доповнення вступають в силу з моменту їх опублікування, якщо інше не буде 

передбачено змінами/доповненнями діючих Правил. 

10.2. Організатор 1 та Організатор 2 залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про Акцію в будь-

який доступний спосіб. 

10.3. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Офіційними 

правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними та зобов'язується дотримуватися і виконувати їх. 

10.4. Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі витрати понесені ними в зв‘язку з їх участю в Акції. 

10.5. Офіційні правила Акції (включаючи зміни та/або доповнення до них), що розміщені на офіційному сайті 

Організатора 1 https://pumb.ua/coprom та Організатором 2 https://prom.ua/ є єдиним документом, в якому 

визначені умови проведення Акції. 

10.6. 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 1 та/або Організатором 2 Акції. При цьому таке рішення Організатора 

1 та/або Організатора 2 Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 

10.7. Організатор 1 та/або Організатор 2 має право відмовити у наданні Заохочення, а також заборонити подальшу 

участь в Акції без пояснення причин будь-якій особі, яка вчиняє дії, що мають шахрайський характер або 

покликані отримати неправомірну вигоду від участі в Акції, порушують функціонування програмних ресурсів 

Сторін або ж діє іншим чином, порушуючи положення цих Правил чи чинне законодавство. 

10.8. Організатор 1 та будь-які його афілійовані особи, підрядники не несуть відповідальність за дотримання 

Організатором 2 законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників та/або 

потенційних учасників Акції до Організатора 2, щодо проведення Акції, участі Організатора 2 в Акції, реалізації 

Організатор 1  та виконання цих Правил Організатором 2. 

10.9. Організатор 2  та будь-які його афілійовані особи, підрядники не несуть відповідальність за дотримання 

Організатором 1  законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників та/або 

потенційних учасників Акції до Організатора 1, щодо проведення Акції, участі Організатора 1 в Акції, 

функціонування Порталу та виконання цих Правил Організатором 1; 

10.10. Персональні дані Учасників Акції обробляються і захищаються у відповідності до умов користування 

відповідним програмним ресурсом Сторін з обов’язковим додержанням вимог Конституції України, Закону 

України «Про захист персональних даних».  
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