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1. Загальні положення 

1.1 Це Положення регламентує порядок проведення ПАТ «БАНК ВОСТОК» (надалі 

Банк) акційних заходів за поточними рахунками з видачою платіжних карток в рамках 

зарплатних проектів для Клієнтів банку – фізичних осіб (далі – Акція). 

1.2 Акція проводиться з метою заохочення діючих Клієнтів Банку для подальшої 

роботи. 

1.3 Організатором Акції є : 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» 

Юридична адреса та місцезнаходження: 49051, Україна, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24. 

1.4 Період проведення організаційних заходів  Акції:  з 15.01.2020 р. по 15.03.2020 р. 

1.5 Акція проводиться по всій мережі Банку. 

1.6 Участь в Акції є безкоштовною: Банк  не отримує винагороду від  учасників  Акції за їх 

участь в Акції. 

1.7 Банк є податковим агентом Переможців Акції згідно чинного законодавства України.  

2. Умови та порядок проведення акції 

2.1. В Акції можуть приймати участь усі дієздатні фізичні особи-громадяни України, 

які є резидентами та досягли повноліття (18 років) (надалі за текстом «Клієнт») та є 

держателями активованих та емітованих до початку та/або в Період проведення Акції 

платіжних карток, емітованих ПАТ «БАНК ВОСТОК» в рамках зарплатних проектів 

для  працівників комунальних установ у сфері освіти м. Одеси, роботодавці яких уклали 

договори зарплатного проекту з «01» червня 2019 року  по «15» грудня 2019 року.  

У випадку, якщо учасник Акції має декілька платіжних карток, що зареєстровані на його 

ім’я, та емітовані ПАТ «БАНК ВОСТОК»,  в  Акції бере участь тільки 1 (одна) платіжна  

картка такого учасника Акції, емітована ПАТ «БАНК ВОСТОК»  в рамках вищевказаного 

зарплатного проекту. 

2.2. Підсумком участі в Акції є можливість отримання Клієнтом одного з 33 

наступних заохочень: 

- 5 сертифікатів ТМ «Епіцентр» номіналом 1 000 грн., на загальну суму 5 000 грн. для 

кожного переможця (кількість можливих переможців – 3); 

- 2 сертифікати ТМ «Епіцентр» номіналом 1 000 грн., на загальну суму 2 000 грн. для 

кожного переможця  (кількість можливих переможців – 10). 

- 2 сертифікати «EVA» номіналом 500 грн., на загальну суму 1 000 грн. для кожного 

переможця  (кількість можливих переможців – 20). 

Сумарна вартість  вищеназваних заохочень визначає Загальний Фонд заохочень. 

2.3. Загальний Фонд заохочень Акції обмежений і складає 68 323 (Шістдесят вісім 

тисяч триста двадцять три) грн. 04 коп. до оподаткування податками та зборами та кількість 

Заохочень, зазначену в 2.2. Положення. Заохочення призначені для особистого використання 

Переможцями Акції і не можуть мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення. 

2.4. Банк залишає за собою право  змінити кількість Заохочень та розмір Загального  

Фонду заохочень Акції, зазначені в п.п. 2.2. та 2.3. цього  Положення, в т.ч.  



 

 

 

-включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені даним Положенням,   

-підвищити вартість наявних заохочень Акції.  

Якщо такі зміни будуть мати місце, Банк повідомляє про них за допомогою анонсування 

змін до Акції та розміщення змін до даного Положення на сайті Банку в мережі Інтернет 

https://bankvostok.com.ua/. 

2.5. Для прийняття участі в Акції Клієнту необхідно в Період проведення Акції з 

00:00 15.01.2020 р. до 00:00 16.03.2020 р. за Київським часом здійснювати транзакції 

(розрахунки) платіжною карткою не менш ніж п’ять разів  на суму від 100,00 грн (Сто гривень 

00 копійок) кожна або еквівалент вказаної суми в іноземних валютах за товари та/або послуги 

в будь-яких торгівельно-сервісних підприємствах на території України (за винятком  

тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться  операція об’єднаних сил ) 

та/або території інших країн (далі – Транзакція).  

При виконанні умов Акції, враховується кожна розрахункова операція (транзакція) на суму 

від 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок) або еквівалент вказаної суми в іноземних валютах. 

Учасник Акції може здійснити за період проведення Акції необмежену кількість 

Транзакцій. 

Операції за рахунком, що не відповідають умовам Акції: 

 - Перерахування коштів з поточних рахунків Клієнта з видачою платіжних карток що 

зареєстровані на його ім’я, та емітовані ПАТ «БАНК ВОСТОК», на інші  поточні рахунки, в 

т.ч.  поточні рахунки з видачею  платіжних карток; 

2.6. З метою проведення Акції  формується База даних Учасників Акції. Дані про 

кожну Транзакцію, яка відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у р.2. цього Положення, 

заносяться Банком в базу даних учасників Акції, серед яких в подальшому визначаються 

Переможці Акції, які мають право на отримання Заохочень Акції, зазначених в п. 2.2. цього 

Положення (надалі – База даних Учасників Акції). . База даних Учасників Акції  є складовою 

бази персональних даних фізичних осіб-контрагентів (клієнтів) ПАТ «БАНК ВОСТОК»,  

включає знеособлені дані Учасників Акції, а саме фінансовий номер телефона Клієнта в 

форматі 380*********, який Клієнт повідомив Банку в момент укладання  договору після  

надання Банку своєї згоди як суб’єкта персональних даних на обробку та передачу своїх 

персональних даних до бази персональних даних фізичних осіб-контрагентів (клієнтів) ПАТ 

«БАНК ВОСТОК», в т.ч. на передачу Клієнту інформації, яка містить рекламно-

інформаційний характер (в тому числі, але не виключно щодо нових продуктів та послуг 

Банку або інших осіб) або будь-якої іншої інформації шляхом відправлення Банком 

інформаційного повідомлення на номер мобільного телефону Клієнта. Відповідальність за 

достовірність даних у Базі даних Учасників Акції несе Банк. 

2.7. Приймаючи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт 

ознайомлення з даним Положенням і свою повну та безумовну згоду з умовами Акції. 

Приймаючи  участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують, що не мають та не 

матимуть жодних претензій до Банку в частині надання ними інформації/документів, що 

зазначена в п.3.6.  цього Положення, Банку. 

2.8. Порушення Учасниками Акції умов цього Положення або відмова Учасників 

Акції від виконання цього Положення (у т. ч. щодо порядку та строків проведення Акції 

https://bankvostok.com.ua/


 

 

 

та/або умов отримання Заохочення Акції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в 

Акції. При цьому такий Клієнт не має права на одержання від Банку будь-якої компенсації. 

2.9. Банк забезпечує передачу/вручення Заохочень Акції, вказаних в п.2.2. 

Положення, Переможцям Акціїї. Дотримання вимог законодавства України щодо 

оподаткування доходів в результаті отримання Заохочень Акції, вказаних в п.2.2. цього 

Положення, забезпечується Банком відповідно до вимог законодавства України. 

2.10. Заохочення Акції, вказані в п.2.2. цього Положення, можуть бути отримані 

Переможцями Акції, тільки на умовах, визначених у цьому Положенні. 

2.11. Зовнішній вигляд Заохочень Акції, вказаних в  2.2. Положення, може 

відрізнятися від їх графічних зображень на рекламних матеріалах Акції. 

2.12. Протягом Періоду проведення Акції (згідно п. 2.5. Положення) Учасник Акції 

може отримати тільки 1 (Одне) Заохочення, зазначене в п. 2.2. Положення. 

2.13. Переможець Акції, отримуючи Заохочення Акції, усвідомлює, що: 

- таке Заохочення Акції є доходом такого Переможця Акції та вважається додатковим благом, 

що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь Переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного 

законодавства України; 

- отримання Заохочення Акції може вплинути на умови отримання Переможцем Акції 

державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, 

пільг, компенсацій тощо. 

2.14. Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати йому участь в Акції та 

отримувати Заохочення Акції, а також йому відомо про наслідки таких дій. Банк не несе 

відповідальності за наслідки отримання Переможцем Акції додаткового блага (доходу), 

такого як Заохочення Акції. 

3. Порядок визначення Переможців Акції та умови отримання Заохочень Акції 

3.1. Визначення Переможців Акції, які матимуть змогу гарантовано отримати 

Заохочення Акції, зазначені в п.2.2 Положення, буде проводиться 18 березня 2020 року за 

участі уповноваженої комісії, яка складається з представників Банку (2-х осіб) та 

представників Департаменту освіти і науки Одеської міської ради (2-х осіб, за згодою)  (далі – 

Комісія), серед Клієнтів, що здійснили  Транзакції в Період  проведення Акції, вказаний в 

п.2.5. цього Положення, які були внесені до Бази даних Учасників Акції протягом Періоду 

проведення Акції. 

3.2. Визначаються 33 (Тридцять три) Переможці Акції та 5 (п’ять) Резервних 

Переможців Акції, які здійснили не менше 5 (п’яти)  транзакцій згідно п.2.5. Положення за 

Період проведення Акції , та можуть отримати Заохочення Акції, що зазначені в п. 2.2 цього 

Положення, в кількості, визначеній п.2.2. цього Положення. 

  Визначення Переможців Акції проводяться Комісією, шляхом випадкового 

комп’ютерного вибору (https://www.random.org/) з Бази даних Учасників Акції серед 

Транзакцій, які були внесені до Бази даних Акції протягом  Періоду проведення Акції.  

  Процес визначення Переможців Акції може бути зафіксовано на відео з метою 

подальшого використання у рекламних цілях. Імена Переможців Акції будуть оголошені 

Комісією одразу ж після визначення, а також розміщено на веб-сайті Банку за посиланням: 

https://bankvostok.com.ua/private/services/stock 

https://bankvostok.com.ua/private/services/stock


 

 

 

  Один Учасник Акції може потрапити тільки 1 (Один) раз в перелік Переможців 

Акції/Резервних Переможців Акції, які отримали право на отримання Заохочення Акції, 

згідно п. 2.2. цього Положення. 

За результатами визначення Переможців Акції/Резервних Переможців Акції Комісія 

складає та підписує Протокол визначення Переможців Акції/Резервних Переможців Акції 

(надалі – Протокол). 

3.3. Комісія, протягом 1 (Одного) робочого дня з дати визначення Переможців Акції 

складає перелік Переможців Акції/Резервних Переможців Акції, до якого включаються 

наступні дані: 

 прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ); 

  мобільний номер телефона, зазначений в заяві на відкриття рахунку (Картки); 

  реєстраційний номер облікової картки платника податків України (далі – 

РНОКПП/ІПН); 

 Заохочення Акції.  

3.4. Протягом 1 (Одного)  банківського дня з відповідної дати визначення Переможців 

Акції/Резервних Переможців Акції згідно р.2 цього Положення, Банк забезпечує надсилання 

Переможцям Акції СМС-повідомлень для отримання Переможцями Акції Заохочень Акції, на 

номери мобільних телефонів Переможців Акції, зазначені у переліку Переможців Акції, що 

відповідає інформації в базі персональних даних фізичних осіб-контрагентів (клієнтів) ПАТ 

«БАНК ВОСТОК». Надіслане відповідне СМС-повідомлення буде містити в собі інформацію 

про Заохочення Акції, яке отримає Переможець Акції. 

Отримати Заохочення Акції Переможець Акції може на Урочистому нагородженні 20 

березня 2020 року або до 20 квітня 2020 року в офісі ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. Одеса, 

вул. Канатна, буд 1б. 

3.5. Після 20 квітня 2020 року Банк не несе відповідальності за неотримання 

Переможцем Акції Заохочення Акції. 

3.6. Переможці Акції для отримання Заохочення Акції, повинні: 

1)  надати представнику Банку: 

- паспорт громадянина України, або інший документ, що посвідчує особу та може бути 

використаний на території України для укладення правочинів; 

- РНОКПП/ІПН, окрім випадку, коли Переможець Акції через свої релігійні переконання 

відмовився від отримання РНОКПП/ІПН, про що має відповідну відмітку в паспорті/ID карті; 

2) мати діючу підписану письмову Згоду на передачу, обробку та зберігання його 

персональних даних у справі клієнта, що була підписана в момент укладання  договору; 

3) підписати Заяву-підтвердження про отримання Заохочення Акції. 

3.7. Відмова Переможця Акції від: 

 отримання Заохочення Акції, 

 та/або мати діючу підписану письмову Згоду на обробку та зберігання його 

персональних даних у справі клієнта, що була підписана в момент укладання  

договору; 

 та/або підписання Заяви-підтвердження про отримання Заохочення Акції; 

  та/або надання документів, визначених п 3.6. цього Положення  

 та/або надання інформації, що має ознаки фальсифікації або є недостовірною/ 

невірною,                                                                                                                                      

позбавляє Переможця Акції права на отримання Заохочення Акції та вважається 

відмовою Переможця Акції від отримання ним Заохочення Акції. 



 

 

 

У випадку відмови Переможця Акції від отримання ним Заохочення Акції (п.3.7. цього 

Положення)  Банк не приймає та не розглядає претензій Переможця Акції, у випадку 

невиконання останнім умов цього Положення.  

У випадку відмови Переможця Акції від отримання ним Заохочення Акції, право на 

отримання Заохочення Акції переходить до Резервного Переможця Акції (в такому випадку 

вручення Заохочення Акції здійснюється Резервному Переможцю Акції, по черзі наступному 

за Переможцем Акції згідно з переліком Переможців Акції / Резервних Переможців Акції за 

умови виконання Резервним переможцем Акції всіх вимог цього Положення). Такий 

Резервний Переможець Акції автоматично отримує статус  Переможця Акції. 

3.8. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Заохочення Акції, 

зазначені в п.2.2. цього Положення, після отримання ними Заохочень Акції, вважатимуться 

остаточними та не підлягають оскарженню. 

 

4. Інші умови 

4.1. Банк не сплачує Переможцю Акції жодних компенсацій, не несе відповідальності 

та не приймає жодних претензій за неможливість/небажання отримання Переможцем Акції 

Заохочення Акції  у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами 

контролю Банку (відсутність необхідних документів, можливості/бажання 

використати/отримати Заохочення Акції, хвороба, відпустка тощо), за роботу підприємств 

телекомунікацій України. Грошовий еквівалент Заохочень Акції, вказаних в п.2.2 Положення, 

Банком Переможцю Акції не видається. 

4.2. Банк 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, дії чи бездіяльність державних органів, інші непідвладні контролю з боку 

Банку події, що перешкоджають проведенню Акції та подальшому використанню 

Переможцями Акції Заохочень Акції.  

4.3. Банк має право: 

 відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі 

умови участі в Акції, зазначені в цьому Положенні; 

 відмовити у видачі Заохочення Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, 

необхідні для отримання такого Заохочення Акції, згідно цього Положення. 

4.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цього 

Положення, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цим Положенням, 

остаточне рішення приймається Банком. Рішення Банку є остаточним та оскарженню не 

підлягає. Банк не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб 

Учасниками/Переможцями Акції /Резервними Переможцями Акції і прав на одержання 

Заохочень Акції, зазначених в п. 2.2. цього Положення. 

Банк не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно 

подальшого використання  Переможцями Акцій Заохочень Акції, зазначених в п.2.2. 

Положення.  

Під час проведення Акції чи після її закінчення,  Банк не зобов’язаний вести 

переписку з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з 

питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції/Резервних 

Переможців Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції. 

4.5.  Банк не несе жодної відповідальності, а Учасники Акції самостійно несуть 

відповідальність за достовірність наданої ними Банку інформації (зокрема, але не виключно, 

номера фінансового телефона). 

4.6. Банк не відповідає за будь-які витрати Переможців Акції (в т.ч. податкові 

зобов’язання та платежі), пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочень 

Акції. 



 

 

 

4.7. Інформування Клієнтів щодо умов Акції здійснюється за допомогою анонсування 

Акції шляхом розміщення рекламних матеріалів Акції та розміщення цього Положення на 

сайті Банку в мережі Інтернет https://bankvostok.com.ua/. 

4.8. Дане Положення/умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Банком 

протягом всього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цього Положення /умов 

Акції можливі у випадку їх затвердження Банком та їх оприлюднення у тому ж порядку, що 

визначений для інформування про це Положення/ умови Акції. Такі зміни та доповнення 

набувають чинності з моменту їх опублікування(оприлюднення), якщо інше не буде 

спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цього Положення /умов Акції. 

Банк не несе відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції / Переможці Акції/Резервні 

Переможці Акції не ознайомляться з такими змінами. 

4.9. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – 

Закон) Учасникам Акції повідомляється: 

4.9.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Банк.  

4.9.2. Банк обробляє персональні дані осіб з метою забезпечення їх участі в цій Акції, 

визначення Переможців Акції/Резервних Переможців Акції, маркетингових відносин, 

рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. 

4.9.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п.п. 4.9.2. цього Положення, 

Банк може обробляти прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, фінансовий  номер 

телефону, , РНОКПП/ІПН, адресу місця реєстрації/проживання. 

4.9.4. Учасники/Переможці Акції/Резервні Переможці Акції  володіють всіма правами, 

передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Згода, надана  

Клієнтами (в т.ч. Учасниками/Переможцями Акції/Резервними Переможцями Акції)  на 

обробку Персональних даних Клієнта, що надана останніми не вимагає здійснення 

повідомлень про передачу Персональних даних Клієнта (в т.ч. Учасника Акції/Переможця 

Акції/Резервного Переможця Акції) третім особам згідно з нормами ст.21 Закону України 

«Про захист персональних даних». 

 

 

 


