Офіційні Правила проведення Акції
«Новорічний бонус»
1. Терміни та загальні положення правил.
1.1. Організатором Акції «Новорічний бонус» (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.
1.2. Територія проведення Акції:
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 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.).
1.3. «Період проведення Акції»: з 01.12.2019 до 31.01.2020 (включно).
1.4. «Новорічний бонус» - детальніше в розділі 4 цих Правил (далі – «Заохочення»).
1.5. «Учасники Акції» - фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже
виповнилось 18 років, які є власниками кредитних карток Організатора «Велика П’ятірка»,
«#PudraСard» та протягом Періоду Акції на території України або поза її межами здійснили 1 (одну) і
більше операцію отримання готівки та/або операцію покупки в торгово-сервісній мережі та/або
мережі Інтернет та/або P2P переказ карткою
АТ «ТАСКОМБАНК» «Велика П’ятірка» або
«#PudraСard» на території України та поза її межами кредитними коштами на суму транзакції від 500
гривень (еквівалент) та більше протягом строку дії акції.

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в
Акції;
2.2. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами
2.3. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції)
або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та
отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за
умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої
компенсації.
3. Порядок участі в Акції.
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом
Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
Отримати повідомлення в viber/ sms з посиланням на адресу: https://tascombank.ua/promo/bonus200/,
бути власником кредитної картки АТ «ТАСКОМБАНК» «Велика П’ятірка» або «#PudraСard» та
протягом Періоду Акції на території України або поза її межами здійснили 1 (одну) і більше операцію
отримання готівки та/або операцію покупки в торгово-сервісній мережі та/або мережі Інтернет
та/або P2P переказ карткою АТ «ТАСКОМБАНК» «Велика П’ятірка» або «#PudraСard» кредитними
коштами на суму транзакції від 500 гривень (еквівалент) та більше протягом строку дії акції.

4.Заохочення Акції та порядок його отримання.
4.1. Організатор нараховує одноразово Заохочення у розмірі 200 грн кожному учаснику на бонусний
рахунок без урахування податку за умови, що Учасник Акції виконує умови п. 3.1
4.2. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків із Заохочень, зокрема ПДФО та
військового збору, Акції здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
4.3. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника
можливості отримати Заохочення.

5. Обмеження.
5.1. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання
Заохочення,
та
отримав
повідомлення
в
viber/sms
з
посиланням
https://tascombank.ua/promo/bonus200/.
5.2. До участі в акції не допускаються особи, які не мають картки АТ «ТАСКОМБАНК» «Велика
П’ятірка» або «#PudraСard».
5.2. У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може прийняти участь та отримати Заохочення
Акції особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.3. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх
зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у
тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у
законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про
мобілізацію, введення воєнного чи
надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
6. Умови виплати Заохочення.
6.1.Заохочення зараховується Учасникам Акції, які виконали умови п. 3 цих Правил, на бонусний
рахунок.
6.3. Заохочення повертається на бонусний рахунок клієнта 15.01.2020 (за Транзакції в період
01.12.2019-31.12.2020), 15.02.2020 (за Транзакції в період 01.01.2020 р.-31.01.2020р.).
7. Додаткові умови:
7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень
здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційному сайті АТ «ТАСКОМБАНК»:
https://tascombank.ua/promo/bonus200/.
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.
7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких
спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань
Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не
підлягає.
7.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в
рамках цих Правил.
7.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного
законодавства України.

