Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Голови Правління
АТ «АКБ «КОНКОРД»
№2021/697-о від 10.11.2021р.
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ СЕРЕД КЛІЄНТІВ БАНКУ

1. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ.
1.1.
Організатором розіграшу серед клієнтів Банку (далі за текстом — Розіграш)
є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», яке є
юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (Код
ЄДРПОУ 34514392, місце знаходження: 49000 м. Дніпро, пл. Троїцька, 2) (далі за текстом
— Організатор або Банк).
1.2. Під розіграшем мається на увазі визначення переможців та видачу
переможцям Заохочень (призів), визначених цими Умовами (далі за текстом – Акція).
Переможці Акції визначаються відповідно до цих Умов.
1.3. Акція проводиться на всій території України, крім Автономної Республіки
Крим та зони проведення Операції об’єднаних сил.
1.4. Період проведення розіграшу 12.11.2021 – 12.12.2021 року (далі за текстом —
період проведення розіграшу)
1.5. Розіграш не є лотереєю, конкурсом або послугою у сфері грального бізнесу.
Фонд заохочень Розіграшу не формується з внесків учасників розіграшу, ці умови не є
публічною обіцянкою винагороди.
1.6. Розіграш є маркетинговим заходом, що проводиться з метою стимуляції
використання кредитних коштів клієнтами, власниками карток за тарифними пакетами
«NEOCARD» та «LITECARD»
1.7. Інформація щодо проведення Розіграшу, в тому числі ці Умови
розміщуються на офіційному сайті Банку www.concord.ua.
1.8. Ці Умови Розіграшу Організатор може змінювати та/або доповнювати
протягом усього Періоду проведення Розіграшу. Зміна та/або доповнення цих Умов
можливі в разі їх затвердження Організатором Акції. Такі зміни й доповнення набувають
чинності з моменту опублікування на офіційному сайті Банку www.concord.ua, якщо
інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих
Умов. Якщо учасник продовжує брати участь в Розіграші після внесення змін до Умов,
його вважають таким, що прийняв ці зміни до Умов.
1.9. Банк не несе відповідальності за не ознайомлення, або несвоєчасне
ознайомлення учасниками Розіграшу з інформацією щодо дострокового припинення,
зупинення або зміни цих Умов.
1.10. Якщо з якої-небудь причини, яка поза межами контролю Організатора, будьякий етап Розіграшу не можна провести так, як це заплановано, і така причина впливає
на виконання, безпеку й достовірність визначення результатів та/або належне
проведення Розіграшу, Організатор може на власний розсуд скасувати, анулювати,
припинити, змінити чи тимчасово припинити проведення Розіграшу, а також визнати
недійсними в межах Розіграшу будь-які проведені транзакції тощо.
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. Учасниками Розіграшу можуть стати виключно дієздатні особи, які досягли
18-річного віку (повноліття), проживають на території України на постійній основі та які
виконали умови участі у Розіграші.
2.2. Організатор Розіграшу не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або
дієздатність учасників Розіграшу.
2.3. Участь у Розіграші означає повну згоду учасника Розіграшу з усіма умовами.
2.4. Беручи участь в Розіграші, учасник Розіграшу розуміє та погоджується з тим,
що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані
учасника
Розіграшу,
може
оброблятися
Організатором/уповноваженими

Організатором особами з метою подальшого можливого надсилання йому інформації,
в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з
іншими цілями, визначеними цими Умовами. Приймаючи ці умови, учасники Розіграшу
тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання
Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Розіграшу особами,
доки не мине потреба визначена цими Умовами.
2.5. З моменту отримання Заохочення згідно з умовами Розіграшу, шляхом
вчинення дій, що свідчать про участь в Розіграші, згода з Умовами та згода на обробку
персональних даних вважається наданою відповідним учасником Розіграшу.
2.6. Учасник Розіграшу, що не погоджується з цими Умовами, та/або не
виконує/неналежно виконує умови проведення Розіграшу, та/або відмовився від
надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в
Розіграші.
2.7. Організатор Розіграшу залишає за собою право відсторонити від участі
учасників Розіграшу, які порушили вказані вище гарантії.
2.8. Організатор не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких
осіб учасниками Розіграшу. Організатор не бере на себе відповідальності за
визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
3. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
3.1. Заохоченням Розіграшу є смартфон Apple iPhone 12 Pro 128 Gb Silver (надалі
за текстом - Заохочення). Загальний фонд Заохочення складає 1 (Одна) одиниця:
3.2. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не
допускається. Заохочення обміну й поверненню не підлягають.
3.3. Фонд заохочень обмежений і становить кількість, зазначену в п. 3.1. цих Умов.
Відповідальність Організатора обмежується вартістю та кількістю Заохочень Розіграшу,
зазначених у розділі 3 цих Умов. Характеристики Заохочень визначаються на розсуд
Організатора.
3.4. Зовнішній вигляд Заохочень Розіграшу (розмір, форма, колір, модель та ін.),
зазначені (можуть бути зазначені) на рекламно-інформаційних матеріалах Розіграшу, а
також враження від використання таких Заохочень можуть не повною мірою
відповідати сподіванням учасника Розіграшу.
3.5. Організатор не відповідає за подальше використання Заохочень після їх
одержання, за неможливість скористатися Заохоченнями з будь-яких причин, а також
за можливі наслідки використання Заохочень.
3.6. Відповідальним за оподаткування вартості Заохочень відповідно до чинного
законодавства України є Організатор.
3.7. Організатор залишає за собою право збільшити/змінити фонд Заохочень
Розіграшу, ввести в Розіграш додаткові Заохочення Розіграшу, не передбачені цими
Умовами, або підвищити вартість наявних Заохочень.
3.8. Переможець Розіграшу, отримуючи Заохочення, усвідомлює, що:
3.8.1. таке Заохочення є доходом переможця Розіграшу і вважається додатковим
благом, що відбивається в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь переможця Розіграшу, та сум утриманого з них податку згідно
з вимогами чинного законодавства України;
3.8.2. отримання Заохочення може вплинути на умови отримання переможцем
Розіграшу державної і соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій
або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
3.9. Переможець Розіграшу самостійно вирішує, чи брати участь в Розіграшу та
отримувати Заохочення, а також йому відомо про наслідки таких дій. Організатор не
відповідає за наслідки отримання переможцем додаткового блага (доходу), такого як
Заохочення.
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використати/отримати вигране Заохочення з причин, які не залежать від Організатора,
останній не сплачує учаснику Розіграшу жодних компенсацій, пов’язаних із такою
неможливістю використання/отримання Заохочення. А отже, таке Заохочення
переходить до загального Фонду заохочень Розіграшу.
4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ

4.1. В розіграші приймають участь клієнти, власники карток за тарифними
пакетами «NEOCARD» або «LITECARD», які:
• зробили одну або кілька транзакцій за рахунок кредитних коштів в
торгівельно – сервісній мережі у період проведення розіграшу на загальну
суму від 3 000 (три тисячі) гривень
• у яких була відсутня прострочена заборгованість за кредитами перед АТ
«АКБ «КОНКОРД» у періоді проведення розіграшу та на момент визначення
переможця.
5. ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
5.1. З метою сповіщення про перемогу Організатор зв’язується з переможцем,
оповіщає його про перемогу та запрошує для отримання Заохочення. Додатково
Організатор може розмістити інформацію щодо перемоги учасника в Розіграші на
офіційному сайті www.concord.ua та/або офіційних сторінках у соціальних мережах.
5.2. Заохочення може бути отримано на підставі акту прийому-передачі в будьякому відділені Банку, за бажанням переможця, після проведення верифікації
переможця.
5.3. Для отримання Заохочення переможець повинен мати при собі паспортний
документ, що посвідчую його особу.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Беручи участь в Розіграші, кожен учасник Розіграшу тим самим підтверджує
свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе
Організатором Розіграшу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що
не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам) та
обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища,
зображення учасника Розіграшу, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з
рекламною/маркетинговою метою, в т. ч., але не обмежуючись, право публікації (в т. ч.
його імені та зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та
відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т. ч.
рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом
використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься
Організатором Розіграшу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди
розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону
України «Про захист персональних даних».
6.2. Учасник Розіграшу, прийнявши участь в Розіграші, підтверджують, що
ознайомлені з цими Умовами та надають свою повну та безумовну згоду з ними.
6.3. Рішення Банку з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Розіграшу, є
остаточними та не підлягають перегляду. Усі результати Розіграшу є остаточними й
оскарженню не підлягають.
6.4. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких
осіб Учасниками або переможцями Розіграшу. Організатор не бере на себе
відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

