
Офіційні Правила проведення Акції  

«Обирай незабутню подорож»  

              1.Терміни та загальні положення правил. 
1.1. Організатором Акції  «Обирай незабутню подорож» (далі – «Акція») є АТ 
«ТАСКОМБАНК», що знаходиться за адресою: вулиця Симона Петлюри, 30, Київ, 02000 
(далі – «Організатор»). Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих 
Правилах. Участь в Акції безкоштовна.  
 
2. Територія проведення Акції. 
2.1. Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як 
тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у 
зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а 
також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі 
Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні 
заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності 
України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про 
визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово 
окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.). 
 
3. Учасники Акції та період проведення. 
3.1. «Період проведення Акції»: з 01.12.2019 до 31.01.2020 (включно). 
3.2. «Учасники Акції» фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції 
вже виповнилось 18 років, які оформили одну з кредитних карток банку «Велика П’ятірка», 
«#PudraСard» АТ «ТАСКОМБАНК» в період дії акції, за умови відсутності карток «Велика 
П’ятірка», «#PudraСard» в попередні 2 місяці. Протягом Періоду Акції, здійснили операцію 
покупки в торгово-сервісній мережі, мережі  Інтернет, операції здійснені з використанням 
сервісу NFC, P2P перекази, операції отримання готівки кредитними коштами на суму чеку 
від 500 гривень (еквівалент) протягом строку дії акції на території України та поза її 
межами. 
3.3. Не можуть брати участь в Акції:   
3.3.1.особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років; 
3.3.2.особи, які не виконали умови цих Правил. 
3.3.3.особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором;  
 

            4. Умови участі в Акції. 
4.1. В період проведення Акції оформити Картку «Велика П’ятірка», «#PudraСard» АТ 
«ТАСКОМБАНК»; 
4.2. Протягом періоду проведення Акції здійснити 1 (одну) або більше операцій покупки в 
торгово-сервісній мережі, мережі  Інтернет, операції здійснені з використанням сервісу 
NFC, P2P перекази, операції отримання готівки кредитними коштами на суму чеку від 500 
гривень (еквівалент) протягом строку дії акції на території України та поза її межами. 
4.3. Учасник Акції може здійснити за період проведення Акції необмежену кількість 
Транзакцій.  
4.4. Дані про кожну Транзакцію, яка відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 4.1.-
4.3. Правил, заносяться Організатором в базу учасників Акції, серед яких визначаються 
Переможці Акції, які мають право на отримання Заохочень Акції, зазначених в п.5.1 цих 
Правил (надалі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату та суму Транзакції, номер 
телефону Учасника Акції, а також інші дані Учасника, визначені Організатором. 
Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор. 



4.5. Не відповідають умовам Акції та не відносяться до операцій з використанням Карток: 
4.5.1.операції, які було здійснено до 00:00 01 грудня 2019 року та після 23:59 31 січня 2020 
року за київським часом. 
4.5.2. операції, здійснені з використанням будь-яких інших платіжних карток, крім Карток 
зазначених в п. 4.2;  
4.5.3. операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах. 
4.6. Організатор  погодив, що має право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в 
Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил 
або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил.  
4.7. Організатор  не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб 
Учасниками Акції. Організатор  не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін 
у будь-яких суперечках. 
4.8. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється 
відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобов’язані перевіряти 
правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції. 
4.9. Ці Правила — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між 
Організатором та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Правил, 
фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в 
повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в 
розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.  
  
5. Фонд Заохочень Акції. 
5.1. Заохочення Акції – 2 (два) Подарункових сертифікати загальною вартістю 60 000 
(шістдесят тисяч) гривень на відпочинок від туристичної компанії – Партнера Організатора, 
який буде обраний Організатором на власний розсуд.  
5.2. Фонд Заохочень Акції обмежений і складає кількість, зазначену в п. 5.1. даних Правил. 
5.3. Оподаткування вартості Заохочення проводиться відповідно до чинного законодавства 
України за встановленою для такого виду доходу ставкою. Організатор, в якості 
податкового агента, за свій рахунок проводить утримання та перерахування податку з 
доходів 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.  
5.4. Організатор Акції залишає за собою право змінити загальний Фонд Заохочень Акції, 
або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами.  
 
6. Умови та порядок визначення переможців та отримання Заохочень. 
6.1. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочення Акції 
вказаних в п.5.1. цих Правил, проводить Організатор Акції на основі Бази Акції, зазначеної в 
п. 4.2. цих Правил, серед всіх учасників, які здійснили транзакції, Акції шляхом випадкової 
комп’ютерної вибірки в термін: 
- 10 січня 2020 року включно до 19:00 (перший етап розіграшу); 
- 10 лютого 2020 року включно до 19:00 (другий етап розіграшу); 
6.2. За результатами визначення 2 (двох) Переможців формується протокол, який 
підписується представниками Організатора (надалі – «Протокол»).  
6.3. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Заохочення Акції, 
вважатимуть остаточними та не підлягають оскарженню. 
6.4. Організатор на офіційному веб сайті Банку https://tascombank.ua/ публікує результати 
розіграшу та вказує прізвище, ім’я, по-батькові Переможців Акції 13.01.2020 року за 
результатами першого етапу розіграшу, 11.02.2020 року за результатами другого етапу 
розіграшу, зв’язується з Переможцями Акції за телефонним номером, вказаним клієнтом 
під час оформлення Картки, щоб проінформувати про перемогу в Акції та отримати усну 
згоду Переможців Акції на отримання Заохочення Акції. Кількість спроб зв’язатися з 
відповідним Переможцем Акції, не може бути більше ніж 5 (п’ять) дзвінків, що 
здійснюються в період до 27.01.2020 року включно за результатами першого етапу 

https://tascombank.ua/


розіграшу, до 25.02.2020 року включно за результатами другого етапу розіграшу. Після 
публікації результатів розіграшу Переможці Акції можуть самостійно звернутись до 
Організатора і надати згоду на отримання Заохочення Акції. В разі, якщо у вказаний строк 
не вдалося встановити зв’язок з Переможцями Акції, вони вважаються такими, що 
втратили статус Переможців Акції та не мають права на отримання Заохочення. 
6.5. Представники Організатора та/або залучені ним треті особи забезпечують 
передачу/вручення Заохочень Учасникам Акції, за адресою, яку Сторони погодять під час 
телефонної розмови згідно п.6.7. Правил.   
6.5. Представники Організатора та/або залучені ним треті особи забезпечують 
передачу/вручення Заохочень Учасникам Акції, за адресою, яку Сторони погодять під час 
телефонної розмови згідно п.6.7. Правил.   
6.6. Для отримання Заохочення Акції Переможцю Акції необхідно під час вручення 
Заохочення Акції, згідно умов п.6.8. Правил, надати наступні документи: - копію паспорта 
громадянина України/посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні — 
Переможця Акції (усіх сторінок, де є записи); - копію реєстраційного номера облікової 
картки платника податків — Переможця Акції. Якщо в Переможця Акції немає 
реєстраційного номера облікової картки платника податків з огляду на релігійні 
переконання, необхідно надати копію сторінки паспорта з відповідною відміткою;  
6.7. Після надання всіх необхідних документів, згідно п.6.9. Правил, при отриманні 
Заохочення з Переможцем підписується відповідна угода про отримання Заохочень та 
Згода на обробку персональних даних.  
6.8. Зазначена в п. 6.6. Правил інформація має бути надана таким Переможцем Акції як 
правильна та правдива. Зазначені копії документів мають бути чіткими й розбірливими. 
Відмова від надання зазначеної інформації, надання її пізніше вказаного терміну або 
надання інформації, що має ознаки фальсифікації, позбавляє такого Переможця Акції 
права на отримання Подарунка Акції та вважається, що такий Переможець Акції 
добровільно відмовився від отримання Подарунка Акції. А отже, таке Заохочення Акції 
переходить до загального Фонду Заохочень й наступні Учасники мають можливість 
отримати це Заохочення згідно з умовами Правил.  
6.9. У разі відсутності в Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати 
Заохочення Акції з причин, які не залежать від Організатора, Організатор не сплачує 
Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних із такою неможливістю 
використання/отримання Заохочення Акції.   
6.10. З моменту отримання Заохочень Акції Учасники самостійно на свій розсуд 
використовують отримані Заохочення Акції.  Організатор не несе відповідальності за 
подальше використання такими Учасниками Акції Заохоченнями Акції.  
6.11. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб 
Учасниками Акції та прав на одержання Заохочень Акції. Організатор не бере на себе 
відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких подібних суперечках.  
6.12. Організатор та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання 
форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого 
характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, 
інші обставини, непідвладні контролю з боку Організатора та залучених ними третіх осіб. 
6.13. Організатор не відповідає за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням 
та подальшим використанням Заохочень Акції.  
  
7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції. 
7.1. Інформування щодо Правил Акції проводиться шляхом розміщення Офіційних правил 

Акції  на Офіційному  веб сайті Банку https://tascombank.ua/promo/travel/ з 01 грудня по 31 січня 
2020 року.  
7.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором / Акції протягом 
всього строку проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту 
інформування про них у спосіб, передбачений п. 7.1. Правил, якщо інше не буде 
спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил.  



  
8. Інші умови. 
8.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду 
Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова 
Учасника Акції від  
належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при 
цьому така особа не має права на одержання від Організатора  будь-якої компенсації.  
8.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») 
Учасникам Акції повідомляється, що:  
8.2.1. володільцем і розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор;  
8.2.2. персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій 
Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин і відносин у 
сфері бухгалтерського обліку;  
8.2.3. з метою обробки персональних даних обробляються ім'я, прізвище, по-батькові, 
паспортні дані (у разі потреби), фотографію Учасника Акції, контактний номер телефону (у 
разі потреби), адреса електронної пошти (у разі потреби), реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (у разі потреби), адреса реєстрації/проживання (у разі потреби);  
8.2.4. з персональними даними будуть відбуватися такі дії: збір, накопичення, зберігання, 
адаптування, зміна, відновлення, використання та поширення (реалізація, передача), 
знеособлення, знищення персональних даних;  
8.2.5. персональні дані Учасників Акції без отримання від них окремої згоди та/або без 
повідомлення можуть бути передані третім особам для здійснення мети, зазначеної в п. 
8.2.2. цих Правил. Крім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції 
без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у 
випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і тільки (якщо це 
необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини; 
8.2.6. учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних до моменту 
вручення Заохочення, надіславши Володільцю персональних даних (Організатору) 
письмовий запит за адресою, зазначеною в цих Правилах, але при цьому вони втратять 
право на участь в Акції/отримання Заохочень Акції;  
8.3. Організатор не несе відповідальності в разі невиконання своїх зобов’язань унаслідок 
надання Учасником Акції неповних, застарілих, недостовірних персональних даних.  
8.4. У разі відмови Учасника Акції від Заохочення, Організатор не приймає і не розглядає 
будь-які претензії Учасника Акції з цієї причини.  
8.5. Організатор не несе відповідальності за:  
- неотримання Учасником Акції Заохочення  з вини самого Учасника Акції;  
- за відмову Учасника Акції від одержання Заохочення, якщо в ньому не виявлено ніяких 
технічних невідповідностей;  
- інші обставини, які не залежать від Організатора. Організатор не сплачує Учаснику Акції 
жодних компенсацій.  
8.6. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний вести 
листування з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з 
питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції на умовах Акції, чи 
будь-яких інших подібних питань щодо Акції.  
8.7. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, 
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне 
рішення приймається Організатором.   


