Додаток №1
до розпорядження № 40
від «26» лютого 2021 р.

Офіційні правила розіграшу призів
(надалі - Правила)
1.
Організатор та Виконавець розіграшу.
АТ «МЕГАБАНК», головний офіс: м. Харків, вул. Алчевських, 30. Зареєстровано №58
в Держреєстрі банків. Ліцензія НБУ №163 від 12.11.2018 р., який бере на себе обов’язки з
проведення розіграшу, визначення та нагородження переможця та який є податковим агентом
у маркетинговому заході.
2.
Термін проведення Заходу:
Акція проводиться в період з 10 березня по 31 березня 2021 року на матеріальному та
технічному ресурсі АТ «МЕГАБАНК» за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30.
3.
Учасники Розіграшу.
Учасниками розіграшу можуть бути клієнти банку – фізичні особи, які розмістили
новий депозитний вклад або переоформили діючий депозитний договір, протягом терміну дії
акції, відповідно до офіційних правил розіграшу в національній валюті або доларах США.
Співробітники банку не мають права бути учасниками розіграшу.
4.
Умови Розіграшу.
Для набуття статусу учасника розіграшу та участі у Розіграші, клієнт банку – учасник
акції повинен відкрити в період з 10.03.2021 р. по 31.03.2021 р. депозитний вклад «Строковий
todobank без права поповнення» в національній валюті або «Строковий без права поповнення»
в національній валюті або у доларах США, або переоформити діючий договір.
Акція діє за наявності скретч-карт (промоматеріалів) у відділенні.
Кількість учасників Розіграшу додаткових відсотків обмежена кількістю промоматеріалів (скретч-карт).
Одна особа може скористуватися однією скретч-картою (промоматеріалом) в
національній валюті та однією скретч-картою (промоматеріалом) у доларах США.
Скретч-карти (промоматеріали) з додатковим відсотком у гривні
Процент

0,25%

0,50%

0,75%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

ВСЬОГО

Кількість

1626

1300

487

650

487

325

162

162

5200

Скретч-карти (промоматеріали) з додатковим відсотком у доларах США
Процент

0,10%

0,25%

0,50%

0,75%

1,00%

1,50%

1,75%

2,00%

ВСЬОГО

Кількість

560

616

560

280

280

168

168

168

2800

Для визначення додаткового відсотку до діючої ставки, клієнт, що набув статусу
учасника розіграшу, витягує самостійно випадковим засобом із запропонованого
співробітником банку набору промо-матеріалів (скретч-карт у розрізі валют, в залежності від
вкладу — гривня, або долар США), самостійно стирає захисне покриття на зворотному боці
скретч-карти та дізнається розмір відсотку, що буде доданий до діючої ставки за депозитом.
Розіграш відбувається на території банку з 10.03.2021 р. по 31.03.2021 р. миттєво,
відповідно до Правил маркетингового заходу.
5.
Заохочувальний фонд Розіграшу.
Заохочувальний фонд Розіграшу маркетингового заходу складається з додаткових
відсотків, що обираються клієнтом випадково за допомогою скретч-карти та додаються до
основної ставки за депозитом.
6.
Порядок і строки одержання Подарунку.
Зарахування не може бути затребуваним повторно, грошова компенсація у будь-якій
формі, не передбаченій за умовами Акції, крім додавання проценту до основної ставки за
діючим депозитом у валюті розміщення.

7.
Інші умови Розіграшу.
7.1.
Банк має право на зміну цих Правил. Зміни до правил набувають чинності з
моменту розміщення на Інтернет-сайті Банку www.megabank.ua, про що інформує на своєму
офіційному інтернет-сайті.
7.2.
Банк має право на використання персональних даних Учасників Розіграшу для
інформування про продукти та послуги Банку та рекламування Розіграшу.
7.3.
Беручи участь в Розіграшу, Учасник підтверджує своє ознайомлення й згоду з
Правилами та усіма умовами участі в Розіграшу.
7.4.
Учасники Розіграшу підтверджують свою згоду на збирання, зберігання,
використання, обробку й поширення Банком даних для цілей Розіграшу.
7.5.
Нарахування та сплата податків здійснюється відповідно до чинного
законодавства України Виконавцем.
7.6.
Взявши участь в розіграші, переможець погоджується взяти участь у зйомках,
які проводяться/замовляються Банком, і надає Банку право використовувати його ім’я та
зображення (відео- та фотоматеріали) у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах,
пов’язаних з рекламою Банку та його інформаціє в соціальних мережах, без обмеження по
території і строку такого використання. Таке використання жодним чином не
відшкодовуватиметься Банком та/або будь-якою третьою особою. Всі авторські права на такі
матеріали належатимуть Банку.
7.7.
Добровільно, надаючи особисті (персональні) дані про себе АТ «МЕГАБАНК»,
Учасники Розіграшу набувають статус суб’єкта персональних даних та підтверджують, що
надають АТ «МЕГАБАНК» згоду на обробку без обмежень своїх персональних даних,
отриманих під час проведення Розіграшу, а також підтверджують, що вони повідомлені про
включення інформації про них до бази персональних даних АТ «МЕГАБАНК», з метою
здійснення банківських, фінансових та господарських операцій АТ «МЕГАБАНК», та
ознайомлені з правами суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних», та повідомлені про осіб, яким персональні дані можуть
передаватись відповідно до зазначеної мети та вимог чинного законодавства.
7.8.
Рішення банку з усіх питань, пов’язаних з проведенням Розіграшу, а також
результати проведення Розіграшу будуть вважатися остаточними й поширюватимуться на усіх
учасників. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих
Правил, будь-яких спірних питань та/або питань не врегульованих цими Правилами,
остаточне рішення приймається Банком. Рішення Банка є остаточним та оскарженню не
підлягає.
7.9.
Метою проведення Розіграшу є збільшення популярності продуктів Банку та
заохочення потенційних Клієнтів до їх оформлення.
7.10.
Зображення в рекламних матеріалах є художньою ілюстрацією (зображеннями)
інформативного характеру.
7.11.
В разі виникнення будь-яких питань стосовно Розіграшу клієнти можуть
звертатись до Контакт-центру Банка за безкоштовним телефоном (зі стаціонарних та
мобільних телефонів): 0 800 50 44 00.

