ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Майбутнє за месенджерами»
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)
1.

ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

1.1. Організатором Акції є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС"
(надалі – Банк ), місцезнаходження Банка 04073, Україна, Київ, пр. Куренівський, 19/5 (Ліцензія НБУ №240
від 26.10.2011 року).
2.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. Участь в Акції мають право взяти фізичні особи – громадяни України, яким виповнилося 21 рік (далі –
«Потенційні учасники»). Потенційні учасники Акції можуть стати Учасниками Акції за умови виконання
ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 5 цих Правил з урахуванням положень пунктів 2.2. та 2.3.
Правил (далі – «Учасник Акції»/«Учасники Акції»).
2.2. В Акції беруть участь користувачі додатку Messenger та/або Telegram, що є Потенційними/діючими
клієнтами ПАТ «КБ «ГЛОБУС».
2.3. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:
- особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 21 рік;
- особи, які не виконали умови цих Правил;
- особи, які перебувають у трудових відносинах з Банком;
- нерезиденти України.
2.4. Участь в Акції безкоштовна. Ця Акція не є азартними іграми і не може бути використана в будь-якій
формі азартних ігор.
МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЙ

3.

3.1. Акція проводиться по всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій України
та зони проведення антитерористичної операції, починаючи з 01 липня 2018 р. по 31 липня 2018 р. включно
(далі по тексту – «Період проведення Акції»).
4.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІІЙ

4.1. Інформування про Правила та умови Акції, зміни та/або доповнення до них,
офіційному сайті Банку: www.globusbank.com.ua (надалі – Сайт).

здійснюється на

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1. Для набуття статусу Учасника Акції Потенційному учаснику Акції необхідно:
5.1.1. протягом Періоду проведення Акції:
5.1.2. завантажити в App Store або Google Play на електронний пристрій додаток Messenger та/або Telegram
та виконати реєстрацію в додатку (виконуються у разі відсутності додатку(-ів) на електронному пристрої);
5.1.3. за допомогою сервісу Telegram та/або Messenger здійснити пошук інформаційного чат-боту ПАТ «КБ
«ГЛОБУС» (надалі – GLOBUSBOT) та підписатися на отримання новин Банку та/або рекламних
електронних публікацій Банку;
5.1.4. в Період проведення Акції скористатись будь-якою з запропонованих послуг GLOBUSBOT.
5.2. Не відповідають умовам Акції:
5.2.1. використання послуг GLOBUSBOT без виконання умов п.5.1.3.
5.2.2. підписка та наступна відписка від отримання новин Банку та/або рекламних електронних публікацій
Банку протягом Періоду проведення Акції та Періоду визначення Переможців Акції.
5.3. Банк не несе відповідальності за роботу мережі Інтернет, операторів мобільного зв’язку, будь-які
помилки операторів, унаслідок чого реєстрація Учасника для участі в Акції не відбулась або відбулась із
запізненням, та/або за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку під час
проведення Акції, а також у разі надання Учасником Акції неточної або недостовірної інформації про
персональні дані й номер телефону Учасника Акції, у разі настання обставин непереборної сили.
5.4. Банк 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.

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЙ
6.1. Фонд Заохочень Акції (надалі - Заохочення) складається з подарункового сертифікату мережі «Сільпо»
номінальною вартістю 100,00 (сто гривень 00 копійок) (надалі - Сертифікат) – 20 шт.
При цьому по завершенню Періоду проведення Акції, зазначеного в п.3.1. Правил, двадцяти Переможцям
відповідного періоду Акції буде вручено не більше 1 (одного) Сертифікату кожному номінальною вартістю
100,00 (сто гривень 00 копійок).
6.2. Заміна Заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають.
6.3. Фонд Заохочень обмежений і складає кількість, зазначену в 6.1. цих Правил. Заохочення Акції
призначене для особистого використання Учасником Акції і не може мати ознаки рекламного чи
комерційного замовлення.
6.4. Банк залишає за собою право збільшити/зменшити загальний Фонд Заохочень Акції, або включити в
Акцію додаткові Заохочення, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних
Заохочень. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор Акції повідомляє про них в порядку,
передбаченому в розділі 4 цих Правил.
6.5. Банк не несе ніякої відповідальності за використання Заохочення Акції Учасником Акції після його
одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатися наданим Заохоченням Акції з будь-яких
причин, а також за можливі витрати та наслідки використання такого Заохочення Акції.
6.6. Банк має право відмовити у видачі відповідного Заохочення Акції Учаснику Акції, який не виконав
умови, необхідні для отримання такого Заохочення Акції згідно цих Правил.
6.7. Один Учасник Акції може отримати лише одне Заохочення Акції протягом періоду проведення Акції.
6.8. Заохочення можуть бути отримані Переможцями Акції, що одержали право на їх отримання, тільки на
умовах, визначених у цих Правилах.
6.9. Зовнішній вигляд і зміст Заохочень Акції можуть відрізнятися від їх зображень на рекламних матеріалах
Акції, а також не відповідати сподіванням Учасників Акції.
7. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЙ
7.1. Переможцями Акції, які отримають Заохочення Акції, стають 20 (двадцять) Учасників Акції, які будуть
визначені за допомогою онлайн сервісу random.org та які виконали умови Акції, зазначені в п.5.1. цих
Правил. Переможці Акції у разі їх згоди гарантовано отримають Заохочення Акції.
7.2. Список Переможців Акції буде оприлюднений на Сайті Банку протягом 30 (тридцяти) банківських днів
з останнього дня Періоду проведення Акції. Кожному Переможцю Акції після визначення Переможців
Акції, які отримали право на Заохочення Акції, надсилається унікальний номер через додаток Messenger
та/або Telegram. Співробітник Банку, у разі підтвердження унікального номеру Переможця Акції на гарячій
лінії Банку за тел. 0 800 300 392, погоджує з Переможцем Акції відділення Банку, де буде вручене
відповідне Заохочення Акції.
7.3. Вручення Заохочень Акції Переможцям Акції відбувається у відділенні Банку за адресою, яка буде
додатково погоджена співробітником Банку з Переможцями Акції.
8.

УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

8.1. Після визначення Переможців Акції, які мають право на отримання Заохочення Акції, протягом 30
(тридцяти) банківських днів відбувається інформування про перемогу в Акції, шляхом направлення
унікального номеру через додаток Messenger та/або Telegram та шляхом оприлюднення списку Переможців
Акції на Сайті Банку.
8.2. Протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дня отримання унікального номеру, Переможець Акції
телефонує на гарячу лінію Банку за тел. 0 800 300 392, називає унікальний номер та підтверджує згоду на
отримання Заохочення Акції.
8.3. У випадку не підтвердження унікального номеру та/або відсутності телефонного дзвінка на гарячу лінію
Банку за тел. 0 800 300 392 протягом періоду вказаного в п.8.2. цих Правил, Переможець Акції вважається
таким, що відмовився від отримання Заохочень Акції.
8.4. Вручення Заохочень Акції здійснюється на відділенні Банку та в присутності співробітника Банку. При
цьому співробітник Банку самостійно проводить ідентифікацію особи Переможця Акції на предмет
відповідності такого Переможця Акції наданому списку Переможців Акції.
8.5. Підтвердженням вручення Заохочень Акції слугує персональне зображення Переможця Акції з
отриманим Заохоченням Акції.
8.6. У разі вiдсутностi у Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Заохочення Акції з
причин, які не залежать від Банку, Банк не сплачує Переможцю Акції жодних компенсацій, пов'язаних з
такою неможливістю використання/отримання Заохочення Акції.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну, безумовну згоду Учасника Акції з
даними офіційними правилами Акції. Порушення Учасником Акції / Переможцем Акції цих Правил або
відмова Учасника Акції / Переможця Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою
Учасника Акції / Переможця Акції від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа
не має права на одержання від Банку будь-якої компенсації.
9.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам Акції
повідомляється:
9.2.1. Володільцем та Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Банк;
9.2.2. персональні дані Переможця Акції обробляються з метою забезпечення участі в Акції, маркетингових
відносин та рекламних відносин;
9.2.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 9.2.2. цих Правил, обробляються дані вказані в
додатку Messenger та/або Telegram, контактний номер телефону та персональне зображення Переможця
Акції з отриманим заохоченням;
9.2.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання,
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача),
знеособлення, знищення персональних даних;
9.2.5. персональні дані Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення можуть
бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 9.2.2. цих Правил. Окрім того, передача
третім особам персональних даних Переможців Акції без згоди суб'єкта персональних даних або
уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних
даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав
людини;
9.2.6. Переможці Акції володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист
персональних даних».
9.3. Беручи участь у цій Акції кожен Учасник Акції / Переможець Акції тим самим надає згоду Банку на
обробку його персональних даних в об’ємі та на умовах, які вказані у п.9.2. цих Правил
9.4. 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 на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
9.5. Проїзд до місця отримання Заохочень Акції і в зворотному напрямку, проживання, харчування та
витрати пов’язані з отриманням Заохочень Акції та будь-які інші витрати Переможця Акції оплачуються
Переможцем Акції, компенсації чи поверненню Банком не підлягають.
9.6. Банк має право внести зміни до умов даних Правил шляхом розміщення нової редакції правил на Сайті.
Банк, не несе відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції / Переможці Акції не будуть ознайомлені з
такими змінами.
9.7.Ці правила затверджені Банком та діють протягом Періоду проведення Акції

