
1 
 

 
 

 

Затверджено рішенням   

Тарифного комітету 

АТ «АЙБОКС БАНК»  

протокол №43 від 29.09.2022  

Вступає в дію з 03.10.2022 

 

 

 

Умови та правила проведення Акції  «ВИГРАВАЙ ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ» 

(далі – «Умови») 

 

1. Терміни, що використовуються в цих Умовах, та їх визначення 

1.1. Акція - маркетинговий захід під умовною назвою «ВИГРАВАЙ 

ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ», що проводиться відповідно цих Умов. 

1.2. Організатор - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК» 

(скорочене найменування АТ «АЙБОКС БАНК»), код ЄДРПОУ 21570492, м. Київ, вул. 

Ділова 9-А, запис у Державному реєстрі банків №53. Дата внесення: 24.12.1993, 

реєстраційний номер у Державному реєстрі банків №222.  

1.3. Операція – онлайн-оплата з поповнення номера мобільного телефону оператора 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВФ Україна»,   платіжною карткою 

Mastercard® (далі – «Картка/«Картки»), в My Vodafone (мобільний додаток та web-версія).   

1.4. Основний переможець - Учасник Акції, який в порядку, передбаченому цими 

Умовами, першим набув право на отримання Подарунка. 

1.5. Партнер 1 - Представництво Mastercard Europe SA в Україні, ЄДРПОУ  26600463,  

адреса: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, офіс 404А (далі - 

Mastercard). 

1.6. Партнер 2 -  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ Україна», код ЄДРПОУ 

14333937, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15. 

1.7. Переможець – Учасник Акції, який в порядку, передбаченому цими Умовами, набув 

право на отримання Подарунка. 

1.8. Період проведення Акції - строк (період часу), протягом якого діють умови Акції, що 

зазначені в п. 3.1. цих Умовах. 

1.9. Резервний переможець - Учасник Акції, який в порядку, передбаченому цими 

Умовами, при неможливості отримання Подарунка Основним переможцем, набув право на 

отримання Подарунка. 

1.10. Розіграш – Акція, що передбачає проведення Розіграшу Подарунка серед усіх 

Учасників такої Акції. 

1.11. Робочий день - кожний день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих 

днів, встановлених законодавством. 

1.12. Подарунок/Подарунковий фонд - визначена Організатором річ, яку Учасники Акції 

мають можливість отримати в разі виконання ними умов Акції, зазначених у Розділі 4 цих 

Умов. 

1.13. Успішна Операція – платіж з поповнення номера телефону мобільного оператора 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВФ Україна», із зарахуванням цих 

коштів на рахунок мобільного номера телефону з відображенням у балансі. 

1.14. Учасник - фізична особа, яка є держателем платіжних карток Mastercard®, емітованих 

банками України для використання фізичними особами до початку та/або в Період 

проведення Акції, та  відповідає вимогам, зазначеним в розділі 3 цих Умов, належним 

чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в розділі 4 цих Умов. 
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1.15. Web-сайт Організатора – інтернет-сторінка Організатора за електронною адресою  

https://iboxbank.online/ua/  

1.16.  Пов’язані особи - це:  

− контролери Банку;  

− особи, які мають істотну участь у Банку, та особи, через яких ці особи здійснюють 

опосередковане володіння істотною участю в Банку;  

− керівники Банку, керівник служби внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, 

головний комплаєнс-менеджер, керівники та члени комітетів  Ради Банку та 

Правління Банку;  

− власники істотної участі в споріднених та афілійованих особах Банку;  

− керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими 

особами Банку, керівники служби внутрішнього аудиту, керівники та члени 

комітетів цих осіб;  

− асоційовані особи будь-якої вищезазначеної фізичної особи;   

− будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених в цьому 

пункті. 

 

2. Територія проведення Акції. 

2.1. Акція «ВИГРАВАЙ ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ» (далі – «Акція») проводиться на території 

України, що підконтрольна українській владі та не є окупованою.  

 

3.Учасники Акції та період проведення. 

3.1.  Період проведення акції з 20.09.2022 р. по 15.12.2022 р. 

3.2. Учасниками Акції є дієздатні фізичні особи (громадяни України та іноземні 

громадяни, що мають законні підстави для перебування на території України), яким на 

момент участі в Акції виповнилося 18 років, та які є держателями платіжних карток 

Mastercard®, емітованих банками України для використання фізичними особами, здійснили 

в My Vodafone (мобільний додаток та/або web-версія) мінімум 5 успішних Операцій, на 

суму не менше як 150,00 (сто п’ятдесят) гривень, 00 коп. по кожній Операції. 

3.3. Участь в Акції є безкоштовною: Організатор Акції не отримує винагороду від 

Учасників Акції за їхню участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у 

сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Умови не є публічною обіцянкою винагороди 

чи умовами конкурсу.  

3.4. Організатор залишає за собою право позбавити Учасника Акції статусу Учасника Акції 

на власний розсуд, зокрема, але не виключно, у випадках порушення Учасником Акції умов 

цієї Акції та або виникнення сумнівів у виконанні таким Учасником умов, що передбачені 

цими Умовами, з відповідним анулюванням результатів Акції.  

3.5. Не беруть участь в Акції:   

3.5.1. Особи, які не виконали умови, що передбачені цими Умовами. 

3.5.2. Особи, які на момент участі в Акції перебувають у трудових відносинах із 

Організатором, Партнером 1 та Партнером 2. 

3.5.3. Особи, що є пов’язаними особами з Організатором. 

3.5.4. Особи, які на момент проведення Акції є неповнолітніми або недієздатними. 

3.5.5. Операції, здійснені Учасником Акції не в Період проведення Акції. 

3.5.6. Операції, здійснені Картками інших платіжних систем, ніж Mastercard®. 

3.5.7. Операції здійснені не в My Vodafone (мобільний додаток та/або  web-версія). 

3.5.8. Операції Учасника Акції, що мають ознаки шахрайства.  

 

4.Умови участі в Акції. 

4.1.  Мати активну Картку Mastercard® з достатнім для виконання умов Акції розміром 

коштів (п. 4.2) та провести нею Операції в рамках Акції. 

4.2. Здійснити мінімум 5 успішних Операцій, сума кожної Операції повинна бути не 

меншою ніж 150,00 (сто п’ятдесят) гривень, 00 коп.  

https://iboxbank.online/ua/
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4.3. Здійснити Операції в період проведення Акції в My Vodafone (мобільний додаток 

та/або  web-версія). 

4.4. Учасник Акції повинен здійснити вхід в My Vodafone (мобільний додаток та/або 

web-версія) та провести Операції на суму не меншу ніж зазначені в п. 4.2. цих Умов. 

4.5. Незалежно від кількості Операцій, один Учасник може взяти участь в Акції лише 

один раз за весь Період проведення Акції. 

4.6. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Умовами, зокрема в т.ч. п.9.6 

Умов позбавляє відповідного Учасника Акції можливості прийнявзяти участь в Акції 

4.7. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобов’язаний 

перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції. 

4.8. Умови - основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між 

Організатором та Учасником Акції щодо участі в Акції. Учасник Акції приймає ці Умови, 

фактично беручи участь в Акції. Учасник Акції бере участь в Акції добровільно, безумовно 

та в повному обсязі. 

4.9. Учасники Акції самостійно оплачують усі витрати, яких вони зазнали у зв'язку з 

проведенням транзакцій для участі в Акції. 

 

5.Подарунковий фонд Акції 

5.1.  Подарунок - 1 (один) електромобіль марки GAC AION Y. 

5.2.  Кількість Переможців Акції - 1 (один). 

5.3.  Організатор залишає за собою право змінити Подарунковий фонд Акції. Якщо такі 

зміни матимуть місце, Організатор повідомляє про них у порядку, передбаченому в п. 9.9. 

цих Умов. 

5.4.  Відповідальність Організатора обмежується вартістю та кількістю Подарунків та 

передачею його Переможцю. 

5.5.  Організатор не несе відповідальності за подальше використання Подарунка після 

його передачі Переможцю. 

5.6.  Відповідальним за оподаткування вартості Подарунка відповідно до чинного 

законодавства України є Організатор. 

5.7.  Переможець, отримуючи Подарунок, усвідомлює, що: 

− такий Подарунок є доходом та вважається додатковим благом, що відображається в 

податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

Переможця Акції, і сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного 

законодавства України; 

− отримання Подарунка може вплинути на умови отримання Переможцем Акції 

державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або 

дотацій, пільг, компенсацій тощо. 

5.8.  Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати 

Подарунок, а також йому відомо про наслідки таких дій. Організатор не несе 

відповідальності за наслідки отримання Переможцем додаткового блага (доходу), такого як 

Подарунок. 

5.9.  Організатор не здійснює реєстраційних дій з електромобілем у територіальному 

сервісному центрі МВС України (послуги територіального сервісного центру МВС 

України, отримання державного номерного знака, бланка свідоцтва, сплату 

зборів/відрахувань, передбачених чинним законодавством України тощо). Усі та будь-які 

дії, пов’язані з реєстрацією електромобіля та/або сплати зборів/відрахувань, передбачених 

чинним законодавством України, здійснює Переможець.  

 

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції. 

6.1.  Інформування про Умови Акції проводиться шляхом розміщення офіційних Умов 

Акції на web-сайті Організатора https://iboxbank.online/ua/ . Партнер 1 та Партнер 2 мають 

право розміщувати погоджену з Організатором інформацію про Акцію та її умови з метою 

https://iboxbank.online/ua/
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привертання уваги до Акції, при цьому формат і порядок такого розміщення визначають на 

власний розсуд. 

6.2.  Ці Умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом 

усього строку проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту 

інформування про них у спосіб, передбачений п. 9.9. Умов, якщо інше не буде спеціально 

визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Умов. 

 

7. Порядок визначення Переможця та його інформування про виграш 

7.1. Визначення Переможця Акції відбуватиметься серед Учасників, які виконали умови 

розділу 4 цих Умов за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9-А.  

7.2. Переможця буде визначено за номером телефону мобільного оператора 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВФ Україна», за допомогою  якого 

була здійснена авторизація в My Vodafone (мобільний додаток та/або  web-версія). 

7.3. Організатор шляхом випадкової комп’ютерної вибірки на сайті “Random.org” за 

посиланням https://www.random.org/ визначає Переможця. 

7.4. Визначення Основного переможця та Резервних переможців Акції відбуватиметься 

протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати закінчення дії Акції. 

7.5. Під час проведення Розіграшу буде визначено 1 (одного) Основного переможця та 5 

(п’ять) Резервних переможців, які в порядку черговості матимуть право отримати 

Подарунок у разі неможливості вручення та/або відмови від Подарунка Основного 

переможця.  

7.6. За результатами визначення Основного переможця та Резервних переможців у 

порядку, передбаченому цим пунктом Умов, формується протокол, який підписує 

уповноважена комісія Організатора.  

7.7. Протягом 2-х (двох) робочих днів від дати проведення Розіграшу, результати 

визначення Основного переможця Акції будуть опубліковані на web-сайті Організатора 

https://iboxbank.online/ua/ . 

7.8. Інформування Основного переможця та/або Резервних переможців Акції про 

перемогу в Акції і здобуття права на отримання Подарунка та умови йього отримання 

здійснює Організатор за номером телефону, що був використаний при авторизації в My 

Vodafone (мобільний додаток та/або  web-версія) у період Акції. 

7.9. У разі , якщо Переможець “не вийде на зв’язок” після здійснення представником 

Організатора 3 (трьох) нерезультативних дзвінків протягом 2-х (двох) робочих днів (з 09:00 

до 18:00 години) від дати публікації результатів Розіграшу на web-сайті Організатора, право 

на отримання Подарунка автоматично переходить до Резервного переможця, що займає 

перший номеру в списку Резервних переможців, згідно з результатом проведеного 

Розіграшу. У разі, якщо Резервний переможець, що займає перший номер у списку, з будь-

яких причин не отримує Подарунок, право на отримання Подарунау переходить до 

наступного Резервного переможця. Одночасно з інформуванням Переможців у порядку, 

визначеному вище цим пунктом Умов, Організатор отримує усну згоду на обробку 

персональних даних Основного переможця з метою подальшого оподаткування Подарунку 

з боку Організатора. 

7.10. Невиконання Переможцем вимог цих Умов або відмова від Умов Акції та від 

належного виконання цих Умов, вважається відмовою Учасника від участі в Акції. 

Переможець втрачає право на отримання Подарунка та йому не виплачується будь-яка 

компенсація. У такому разі право отримати Подарунок переходить до відповідного 

Резервного переможця. 

У разі відсутності в Резервного переможця, до якого перейшло право отримати 

Подарунок, можливості/ бажання отримати Подарунок з причин, що не залежать від 

Організатора, Резервному переможцю не виплачується будь-яка компенсація. У такому разі 

право отримати Подарунок перейде до наступного Резервного переможця. 

7.11. У разі, якщо з будь-яких причини Основний переможець та Резервні переможці не 

отримали Подарунок, Організатор проводить новий Розіграш серед тих Учасників Акції, 

https://acbankcomua-my.sharepoint.com/personal/t_koshman_iboxbank_online/Documents/Рабочий%20стол/Акція%20ВИГРАВАЙ%20ЕЛЕКТРОАВТОМОБІЛЬ/умови%20Акції/Random.org
https://iboxbank.online/ua/
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які виконали Умови протягом періоду проведення Акції. Терміни проведення нового 

Розіграшу Організатор визначає додатково. 
 

8. Порядок та умови отримання Подарунка 

8.1. Після повідомлення представником Організатора Переможця про перемогу в Акції, 

Переможець повинен особисто протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з дня коли представник 

Організатора зв’язався з ним, звернутися до Організатора та надати оригінали наступних 

діючих документів 

− паспорт громадянина України / паспорт (для іноземців) (або інший документ, що 

посвідчує особу і відповідно до законодавства України може бути використаним на 

території України для укладення правочинів); 

− документ, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків 

України або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – 

платників податків та інших обов’язкових платежів (для нерезидента – за наявності); 

− документ, що містить підтвердження відомостей про місце проживання або місце 

перебування / тимчасового перебування. 

Надання оригіналів документів, зазначених вище, вважається згодою Переможця на 

обробку його персональних даних. 

Копії ідентифікаційних документів завіряють Переможець та Організатор, копії  

зберігаються в Організатора.  

8.2. При зверненні Переможця для надання документів вказаних у п.8.2, Організатор 

здійснює верифікацію номера телефону Переможця, шляхом відправки SMS на номер, що 

був визначений у процесі Розіграшу.    

8.3. Відмова Переможця від отримання Подарунка та/або відмова підписувати документ, 

що підтверджує отримання Подарунка та/або всіх інших необхідних документів під час 

вручення Подарунка, а так само надання інформації, що має ознаки фальсифікації або є 

недостовірною/неправильною, позбавляє Переможця права на отримання Подарунка та 

вважається відмовою Переможця від отримання Подарунка. 

У такому разі право на отримання Подарунка переходить до Резервного переможця згідно 

з результатами Розіграшу. Будь-які претензії Переможця з цього приводу Організатор не  

приймає та не розглядає. 

8.4. Організатор забезпечує вручення Подарунка за домовленістю з Переможцем. Точна 

дата та місце вручення погоджується з відповідним Переможцем додатково. Вручення 

Подарунка відбувається виключно за особистої присутності Переможця. Передача права 

отримання Подарунка третій особі не допускається. 

 

9. Інші умови 

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду 

Учасника Акції з цими Умовами.  

9.2. У разі відмови Переможця від отримання ним Подарунка, будь-які претензії Переможця 

з цього приводу Організатор не приймає та не розглядає.  

9.3. Заміна Подарунка грошовим еквівалентом або будь-якими іншими благами не 

допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає. 

9.4. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») 

Учасникам Акції повідомляється, що:  

− володільцем і розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор; 

− персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій 

Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин і 

відносин у сфері бухгалтерського обліку;  

− з персональними даними будуть відбуватися такі дії: збір, накопичення, зберігання, 

адаптування, зміна, відновлення, використання та поширення (реалізація, передача), 

знеособлення, знищення персональних даних;  
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− персональні дані Учасників Акції без отримання від них окремої згоди та/або без 

повідомлення можуть бути передані третім особам. Крім того, передача третім 

особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб'єкта персональних даних 

або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України 

«Про захист персональних даних», і тільки (якщо це необхідно) в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини; 

− Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних до 

моменту здійснення операції, надіславши Організатору письмовий запит за адресою, 

зазначеною в цих Умовах.  

9.5. Організатор не несе відповідальності в разі невиконання своїх зобов’язань унаслідок 

надання Учасником Акції неповних, застарілих, недостовірних персональних даних.  

9.6. Переможець зобов’язується на запит Організатора надати: 

− згоду/дозвіл на безоплатне використання його імені, прізвища, 

зображення/фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з 

рекламною/маркетинговою метою, зокрема, але не обмежуючись, право публікації                      

(в у.ч. його імені й зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, 

аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю, а також для надсилання інформації, повідомлень 

(в у.ч. реклами) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і способом 

використання, і таке використання жодним чином не винагороджуватиметься та/або 

не відшкодовуватиметься; 

− беззастережну згоду/дозвіл на обробку своїх персональних даних, зокрема: їх 

збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в у.ч. за 

зверненням третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, 

реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням 

інформаційних (автоматизованих) систем на сайті; 

− дозвіл Організатору на отримання в Партнера 1 та Партнера 2, інформації, що 

стосується Переможця у частині перебування/не перебування його у трудових 

відносинах з таким Партнером 1 та Партнером 2 та відповідного дозволу на 

розкриття останніми такої інформації. 

9.7. Організатор не несе відповідальності за:  

− недотримання Учасником Акції Умов з вини самого Учасника Акції;  

− інші обставини, які не залежать від Організатора.  

9.8. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний 

листуватися з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі 

з питань, що стосуються умов проведення Акції, чи будь-яких інших подібних питань про  

Акцію.  

9.9. Організатор Акції залишає за собою право достроково припиняти (скасовувати), 

призупиняти проведення Акції та змінювати ці Умови Акції, про що завчасно повідомляє 

потенційних Учасників Акції за 1 (один) календарний день шляхом розміщення інформації 

на web-сайті Організатора Акції за посиланням https://iboxbank.online/ua/ . 

9.10. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, 

будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне 

рішення ухвалює Організатор.   

9.11. Організатор не несе відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими 

Умова дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення 

обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого 

самоврядування, зокрема, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. 

У цьому випадку Організатор може ухвалити рішення про відтермінування Акції або зміну 

її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення Подарунку, повідомивши про 

це Учасників у порядку, передбаченому в п.9.9. Умов. 

Організатор не несе відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як 

стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що 

діють на території проведення Акції. 

https://iboxbank.online/ua/

