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ЗАТВЕРДЖУЮ 
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АТ «МОТОР-БАНК» 
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«07» грудня 2018 р. 

 

 

ОФІЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ АКЦІЇ  

«МОТОРНІ ВІДСОТКИ» 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Організатором Акції «МОТОРНІ ВІДСОТКИ» (надалі – Акція) є акціонерне товариство 

«МОТОР-БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213), що знаходиться за адресою: 69068, Україна,  м. 

Запоріжжя,  пр. Моторобудівників, 54 «Б» ) (надалі – Організатор, Банк). 

1.2. Учасники Акції зобов'язані дотримуватися правил, термінів та умов цього Офіційного 

регламенту (надалі – Регламент). 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1. В Акції беруть участь нові та діючі клієнти Банку, які в період Акції розмістили вклад 

(депозит) «МОТОРНІ ВІДСОТКИ». 

2.2. В акції можуть взяти участь дієздатні фізичні особи, окрім працівників АТ «МОТОР-

БАНК», які є громадянами України, досягли 18 років та повністю згодні з умовами Акції, 

передбаченими цим Регламентом (далі по тексту – Учасники Акції). 

3. ТЕРИТОРІЯ І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. Територія проведення Акції – Головний офіс та всі відділення АТ «МОТОР-БАНК». 

3.2. Період проведення Акції: з 10 грудня 2018 року по 31 січня 2019 року включно (надалі – 

період проведення Акції). 

3.3. Акція діє на всій території України за виключенням АР Крим, території проведення ООС 

та тимчасово окупованої території, що не контролюється українською владою. 

4. ПРИЗОВИЙ ФОНД АКЦІЇ 

4.1. За умовами цього Регламенту Призовим фондом Акції є: 

- Головний приз (Приз 1) – перерахування грошових коштів, що дорівнює сумі 3 000,00 (Три 

тисячі грн. 00 коп.) гривень – 1 (одне) перерахування; 

Під Головним призом мається на увазі нарахована Учаснику Акції – переможцю грошова сума 

коштів в національній валюті, що після оподаткування, згідно з Податковим кодексом України, 

дорівнює сумі, що не перевищує 3 000,00 (Три тисячі грн. 00 коп.) гривень 



- Додатковий приз (Приз 2) – перерахування грошових коштів, що дорівнює сумі 1 000,00 

(Одна тисяча, 00) Гривень – 3 (три) перерахування; 

Під Додатковим призом мається на увазі нарахована Учаснику Акції – переможцю грошова 

сума коштів в національній валюті, що після оподаткування, згідно з Податковим кодексом 

України, дорівнює сумі, що не перевищує 1 000,00 (Одну тисячу грн. 00 коп.) гривень. 

4.2. Загальний Призовий фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в п. 4.1. цього 

Регламенту, враховуючи податки згідно з Податковим кодексом України. 

4.3. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в 

результаті отримання Призів Акції забезпечується організатором відповідно до вимог 

законодавства України. 

5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ 

5.1. У розіграші Призів беруть участь клієнти Банку, які виконали умови, вказані у Розділі 2 

цього Регламенту. 

5.2. Загальна кількість переможців – 4 (Чотири). 

5.3. Призи Акції (грошова сума) після утримання податків, згідно з Податковим кодексом 

України, виплачуються Переможцям у національній валюті шляхом зарахування суми Призу  

на поточний (у т.ч. картковий) рахунок на підставі Протоколу проведення розіграшу, в якому 

вказано клієнта, що виграв Приз, його паспортні дані, ІПН, реквізити для зарахування Призу 

та розмір Призу. 

5.4. Учасник Акції, отримуючи Головний приз або Додатковий приз Акції усвідомлює, що:  

такий Приз Акції є доходом такого Учасника Акції та вважається додатковим благом, що 

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

Учасника Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства 

України;  

отримання Призу Акції може вплинути на умови отримання Учасником Акції державної та 

соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій 

тощо.  

5.5. Учасник Акції самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Призу  

Акції, а також йому відомо про наслідки таких дій. Організатор не несе відповідальності за 

наслідки отримання Учасниками Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Призів Акції. 

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ 

6.1. Визначення Переможців Акції проводиться Організатором «01» лютого 2019 р. за адресою: 

м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54 «Б» шляхом випадкового вибору клієнтів з усіх, які 

виконали умови Акції згідно цього Регламенту. 

6.2. Визначення Переможця відбувається у присутності уповноваженої Комісії, що складається 

з представників Організатора. Склад Комісії затверджується згідно з внутрішніми 

нормативними документами АТ «МОТОР-БАНК». 

6.3. Про результати розіграшу Призу та визначення Переможця Акції Комісія складає 

Протокол, що має містити підписи усіх членів Комісії. 



7. РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ 

 7.1. Результати визначення Переможця Акції будуть опубліковані на веб-сайті Банку 

www.motor-bank.ua протягом 10 (десяти) банківських днів після того, як відбулося визначення 

Переможця. 

7.2. Про результати визначення Переможця Акції Організатор повідомляє Переможця окремо 

телефоном, який вказав Учасник Акції в опитувальнику при оформленні договору про 

відкриття вкладу (депозиту) «МОТОРНІ ВІДСОТКИ» у АТ «МОТОР-БАНК», протягом 3 

(трьох) банківських днів з дати проведення розіграшу. 

7.3. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з 

даним Регламентом Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. 

7.4. Учасники, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Організатору Акції 

інформацію (включаючи особисту), визначену Організатором як необхідну для отримання 

Призу. 

7.5. Порушення учасниками Акції цього Регламенту або відмова Учасників Акції від 

належного виконання цього Регламенту (у тому числі механіки, порядку та строків проведення 

Акції та/або отримання Призу Акції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції. 

При цьому така особа не має права на одержання від Організаторів Акції будь-якої компенсації. 

7.6. Вручення Переможцю Призу здійснюється шляхом зарахування суми Призу на поточний 

(у т.ч. картковий) рахунок Переможця протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів після 

визначення Переможця. 

7.7. Для отримання призу Переможцю необхідно протягом 3 (трьох) банківських днів з 

моменту повідомлення Учасника Акції про визначення його Переможцем Акції, надати 

Організаторам копії таких документів: ксерокопії паспорту громадянина України та довідки 

про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків. 

7.8. Переможець Акції отримає Приз Акції, вказаний у п. 4.1. даного Регламенту, тільки після 

оформлення з представником Організаторів всього пакету документів, вказаного 

Організаторами, а також при наявності оригіналу паспорту громадянина України та довідки 

про присвоєння ідентифікаційного номеру. 

7.9. Організатори не несуть відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання 

учасниками Акції своїх зобов’язань, передбачених даним Регламентом. 

7.10. При умовах, якщо протягом тижня після розіграшу Переможець Акції не виконає 

визначені у п. 7.7. даного Регламенту умови, Приз Акції буде вважатися не затребуваним 

Переможцем Акції, і такий Переможець не буде вважатися Переможцем і не матиме права 

претендувати на Приз Акції, а Організатори мають право розіграти такий незатребуваний Приз 

Акції між іншими учасниками Акції. 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними 

інформації (у тому числі інформації щодо контактів з ними та адреси). Організатори Акції за 

достовірність інформації, наданої учасниками Акції, щодо контактів з ними відповідальності 

не несуть. 

http://www.motor-bank.ua/


8.2. Усі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають. 

8.3. Сплата податків здійснюється Організатором відповідно до чинного законодавства 

України. 

8.4. У будь-якому випадку відповідальність Організатора Акції обмежується сумою Призу 

Акції. 

8.5. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання Переможцем Призу 

у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора 

(відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку 

України. 

8.6. Організатор Акції декларує, що у програмному забезпеченні, яке використовується для 

визначення переможця, не використовуються процедури та алгоритми, які б дозволили 

регулювати визначення Переможця. Також Організатор декларує, що комп’ютерні програми 

захищені від несанкціонованого доступу третіх осіб. 

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

Регламенту, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цим Регламентом, 

остаточне рішення приймається Організатором Акції. Рішення Організатора є остаточним і 

оскарженню не підлягає. 

8.8. Отримати  роз’яснення  даного  Регламенту Акції  можна  за  номерами  телефонів              0 

800 501 921, (061) 720-54-12, (061) 720-50-94, (050) 451-65-67, (067) 614-06-82. 

8.9. Даний Регламент розміщуються на веб-сайті Банку www.motor-bank.ua. Банк залишає за 

собою право змінювати/публікувати додаткову інформацію про Акцію. 

8.10. Банк зобов'язується зберігати конфіденційність особистих даних учасників цього Заходу 

та використовувати їх відповідно до Офіційного регламенту і чинного законодавства України. 

8.11. Відображення в податковому обліку та оподаткування (податок на прибуток, ПДВ) 

зазначеної операції здійснюється Організатором Акції. 

8.12. Організатор 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, що діють на території проведення Акції, інші обставини, непідвладні контролю 

з боку Організатора. Акція може бути достроково завершена у випадку форс-мажорних 

обставин, зокрема неможливості Банку з незалежних від нього причин продовжити Акцію. 

8.13. Добровільно надаючи свої персональні дані, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, копію 

паспорта громадянина України (всі заповнені сторінки), копію довідки про надання 

індивідуального податкового номера, Учасники Акції, які здобули право на отримання Призів 

Акції, підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення 

даних Організатором/Виконавцем та уповноваженими ними особами, які вживатимуть 

необхідних заходів для захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження. 

Зазначена вище особиста інформація таких Учасників Акції, які здобули право на отримання 

Призів Акції, та копії зазначених вище документів використовуватимуться 

Організатором/Виконавцем з метою ідентифікації таких Учасників Акції та здійснення 

оподаткування Призів Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Учасники 

http://www.motor-bank.ua/


Акції, які здобули право на отримання Призів Акції, мають право вільного доступу до наданої 

ними персональної інформації, зазначеної вище, з метою уточнення та/або зміни наданої ними 

інформації у разі настання такої необхідності (зміна прізвища тощо) відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних».  

8.14. Переможець Акції погоджується з тим, що його ім’я, прізвище, фотографія, інтерв’ю та 

інші матеріали про нього можуть бути використані Організатором без отримання його 

додаткової згоди та без додаткової оплати, з метою інформування про результати проведення 

Акції, а також в рекламних цілях. 
 


