проведения ПрАТ
з наступним рознрашем грошових прим»
1. Оргашзатор та виконавець.
1.1 Оргашзатором та виконавцем проведения рекламноУ акщУ з наступним роз 1грашем грошових
приз1в е Приватне акщонерне товариство «Запор1жзв’язоксерв1с» (дал1 за текстом Товариство у
в1дпов 1дних вщмшках). Мюцезнаходження: вул. Жилянська, 72А, м. Кшв, 01033. Адреса для
листування: вул. Покровська, 21, м. Запор1жжя, 69063. Контактнш номер телефону: (061) 213-88-87.
Реквизита оргашзатора: СДРЮО, ФОП та ГФ 22116499. Е-таП: 5есге1аг@255.гр ,иа
1.2 При проведенш рекламноУ акщУ з наступним роз1грашем грошових приз1в та шдведенням
пщсумк1в, Товариство керуеться виключно чинним законодавством УкраУни та цими Правилами, з
метою просування послуг з переказу к о п т в в нацюнальнш вал к т УкраУни (даш за текстом Послуги
у В1ДПОВ1ДНИХ В1ДМ1НКах).
2. Мета та ц ш .
2.1 Метою проведения рекламноУ акцп з наступним розшрашем грошових приз1в е фшансове
заохочення ф1зичних ос1б/ф1зичних ос1б-и1дприемц1в, як1 користуються послугами Товариства.
2.2 Цшлю проведения рекламноУ акц11 з наступним роз1грашем грошових приз1в е розширення кола
споживач1в послуг Товариства.
2.3 Орган1зовуючи та проводячи рекламну акщю з наступним рознрашем грошових приз1в,
Товариство повшстю виключае нам1ри щодо порушення правил та норм конкуренщ'У. Товариство
виключае будь-як1 трактування 1нших ос1б (у тому числ 1 суб’ект1в господарювання), що рекламна
акц1я з наступним роз1грашем грош ових приз1в проводиться з метою повноУ або частковоУ вщмови
Ф13ИЧНИХ ОС1б/ф13ИЧНИХ ОС1б-П1ДПрИ€МЦ1В В1Д СПОЖИВаННЯ послуг 3 переказу КОШТ1В, ЯК1 надаються
1ншими суб’ектами господарювання.
3. Учасники.
3.1 Учасниками е ф 1зична особа/ф1зична особа-пщприемець, яю в сукупност1 на момент початку
проведения рекламноУ акшУ з наступним роз 1грашем грошових приз1в в1дпов1дають таким
критер1ям:
- е громадянином УкраУни;
- мае повну д1ездатшсть;

- на момент початку проведения рекламноУ акщУ з наступним розшрашем грошових приз1в
вииовнилося 18 (в1С1мнадцять) роюв;
- е споживачем Послуг Товариства;
- без заперечень погодився на повне дотримання цих Правил та умов Публ 1чного договору на
переказ кошпв Товариства;
- в перюд проведения рекламноУ акщУ з наступним роз 1грашем грошових приз1В, Учасник шщйовав
на пункт1 надання фшансових послуг Товариства у м. Запор1жжя переказ кошт1в в нацюнальнш
в ал к т УкраУни.
3.2 Учасниками не визнаються:
- особи, як1 в сукупност! не в1дп0в1дають критер1ям п. 3.1 цих Правил;

- особи, ЯК1 ВИр1ШИЛИ ПрИЙНЯТИ учаСТЬ В р031ГраШ1 грошових ПрИ31В, переСЛ1ДуЮЧИ ЗЛОЧИНН1 нам1ри
(власш або шших о а б ) та/або з метою спотворити чи будь-яким шшим способом пщробити
результата розшрашу грошових приз1в;
- особи, ЯК1 будь-яким ЧИНОМ провокують/пщбурюють УчаСНИК1В ДО вчинення протиправних Д1Й по
вщношенню до Товариства (його сшвробпниюв/власниюв), шших суб ’ екпв господарювання (Ух
сп1вроб1тник1в/власник1в) та/або вводять в оману Учаснш ав щодо мети та цшей проведения
рекламноУ акци з наступним розшрашем грошових приз1в;

- пращвники Товариства та члени Ух с1мей (у тому числ1 батько, мати, дщусь, бабуся, брат, сестра);
- якщо в перюд проведения рекламноУ акци з наступним розшрашем грошових приз1 в, Учасник з
власноУ вол1 вщкликав документ на переказ, який було шщшовано в пункп надання фшансових
послуг Товариства.
4. Розм1р грошового фонду. Тривалють проведения рекламноУ акщУ з наступним розшрашем
грошових призхв та мюця проведения.
4.1 Грошовий фонд становить 52 ООО (п’ятдесят дв 1 тисяч1) гривень, що з урахуванням податив та
збор1 в складае 64 597 (ш1стдесят чотири тисяч1 и’ятьсот дев’яносто С1 м) гривень.
4.2 Рекламна акц1я з наступним рознрашем грошових приз1в проводиться в перюд часу з «00» годин
«00» хвилин «01» секунди «01» жовтня 2020 року по «23» години «59» хвилин «59» секунд «31»
жовтня 2020 року. Товариство залишае за собою право скоротити тривалють проведения рекламноУ
акщУ з наступним розшрашем грошових приз1в тшьки в раз1 повного вичерпання грошового фонду,
вказаного в п. 4.1 цих Правил.
4.3 Роз1 граш грошових приз1в проводиться серед Учаснигав, як 1 скористались послугами
Товариства та зд1йснили переказ кошпв у будь-якому пункт1 надання фшансових послуг Товариства
(м1 сце проведения), як1 розташован1 на адм1н1стративн1Й територ11 мюта Запорхжжя.
5. Розм1ри грошових приз1 в та оподаткування.
5.1 Товариством встановлено 250 (дв1ст1 п’ятдесят) грошових приз1в по 200 (дв1ст1) гривень кожний
(з урахуванням податк1в та збор1В складае 248,45 грн.);

5.2 Товариством встановлено 4 (чотири) грошових призов по 500 (п’ятсот) гривень кожний (з
урахуванням податюв та збор1 в складае 621,12 грн.).
5.3 Замша грошового призу на будь-яке шше благо не допускаеться.
5.4 Оподаткування Учасниюв, яю отримали грошовий приз, здшснюеться Товариством у день
виплати грошових прийв та за Ух рахунок у вщповщносп до чинного законодавства УкраУни.
6. Порядок участ! та визначення переможщв.
6.1 Учасник, який вщповщае критер1 ям, визначеним у п. 3.1 цих Правил, ш щ ш е в пункп надання
фшансових послуг Товариства переказ кошпв. Визначення Учасника-переможця вщбуваеться за
допомогою програмного комплексу Товариства у вщповщност1 до затвердженого алгоритму.
6.2 За результатом шщшвання переказу кошпв Учаснику видаеться вщповцща квитанщя(1У), яка(1)
мютить в соб1 Пщсумковий чек.
6.3. У тому раз1, якщо програмний комплекс Товариства визначае Учасника-переможця на
Пщсумковому чеку друкуеться вцщовщне повщомлення про виграш та ушкальний номер виграшу,
який складаеться з 8 (восьми) чисел.
6.4 1нформац1ю про те, що Учасник став одним з 254 переможщв, повщомляе контролер-касир
пункту надання фшансових послуг Товариства, з зазначенням розм 1 ру грошового призу, який
отримае такий Учасник.
6.5 Товариством створюеться комю1 я для визначення остаточних результатов проведения рекламноУ
акщУ з наступним розшрашем грошових приз1в 13 зазначенням 1 нформац11 про переможщв: пр1 звище,
1 м’я та по-батьков1 , 1 дентиф 1 кац1 Йного номеру, даних паспорту, розм1ру грошового виграшу.
7. Можлив1 сть та порядок отримання Учасником-переможцем грошового призу.

7.1 Учасник, який шщновав переказ коптив у пункп надання фшансових послуг Товариства та став
одним з переможщв, протягом 6 (шести) робочих дшв з дня шщповання переказу к о и т в мае
особисто з’явитись для отримання грошового призу. Вццпк переб1 гу строку для отримання
грошового призу починаеться з дня шщювання переказу. Якщо граничний строк для отримання
грошового призу припадае на вихщний чи святковий день, останшм вважаеться наступний за
вихщним чи святковим перший робочий день. Грошовий приз не видаеться Учаснику в раз 1
пропуску строку звернення за ним.
7.2 Видача грошового призу здшснюеться в примщенш пункту надання фшансових послуг
Товариства за адресами розташування пункпв в м. Запор1жжя.
7.3 Для отримання грошового призу Учасник-переможець зобов’язаний надати контролер-касиру
пункту надання фшансових послуг Товариства:
- паспорт громадянина УкраУни (для ознайомлення з метою верифкащУ Учасника-переможця);
- орипнал дов 1 дки про присвоения реестрацшного номеру облшовоУ картки платника податюв для
ознайомлення та и свнлокотю для комгсп Товариства (свнлокошя залишаеться в Товариств1);
- орипнал квитанщ'У, яка мктить Пщсумковий чек. Пщсумковий чек залишаеться в Товариствц
- свш контактний номер телефону.
7.4 Грошовий приз не видаеться Учаснику в раз1 його не вщповщносп критер1ям зпдно п. 3.1
Правил та/або не надання докуменпв, визначених в п. 7.3 цих Правил.
8. Права та обов’язки Учасника.
8.1 Учасник мае право ознайомитись з Правилами роз1грашу. Правила розмщенш на паперовому
носи у кожному пункп надання фшансових послуг Товариства та на штернет-сайп Товариства:
283.2р.иа
8.2 Учасник мае право приймати участь в розиранп або вщмовитись вщ учасп.
8.3 Учасник мае право на отримання вщ касира-оператора Товариства шформащ'У чи е вш
переможцем одного з виграшу в рознраип.
8.4 Учасник мае право вщмовитись вщ отримання призу.
8.5 Учасник мае права, визначеш Законом УкраУни «Про персональш даш».
8.6 Учасник зобов’язаний повшстю дотримуватись Правил роз1 грашу.
9. Права та обов’язки Товариства.
9.1 Товариство мае право змшювати та/або доповнювати щ Правила на власний розсуд. Про
внесения змш та/або доповнень до Правил, Товариство повщомляе Учасник1в у сиос1б,
передбачений п. 8.1 цих Правил.
9.2 Товариство мае право вщмовити у видач1 призу в раз1 не виконання та/або не дотримання
Учасником цих Правил.
9.3 Товариство мае право скасувати проведения роз1грашу в раз1 настання обставин, яю позбавлять
Товариство в повному обсяз! та з дотриманням цих Правил провести розираш.
9.4 Товариство зобов’язано провести роз 1 граш у вщповщност1 з цими Правилами.
9.6 Товариство зобов’язано видати грошовий приз Учаснику-переможцю, який в повному обсязг
дотримався положень цих Правил.
10.1нни умови.
10.1 Р1шення Товариства з ус1 Х питань щодо цього роз1 грашу, а також результата е остаточними та
оскарженню не пщлягають.
10.2 3 моменту отримання Учасником-переможцем грошового призу, Товариство не несе
вщповщальносп за ризик його втрати, знищення, тощо.
10.3 Товариство залишае за собою право не вступати в письмов1 перемовини або в шше
контактування з Учасниками роз1грашу.
10.4 Учасник роз1грашу, який приймае в ньому участь, пщтверджуе факт ознайомлення з цими
Правилами та свое повне 1 безумовне погодження з ними.

10.5 Товариство не несе вщповщальност! за техшчш 3601, яга не залежать вщ його вол1 1 вплинули
на Х1 д проведения роз1 грашу.
10.6 У раз1 виникнення будь-яких суиеречок щодо тлумачення умов проведения розирашу
офщшним визнаеться тлумачення Товариства, яке е остаточним 1 обов’язковим для Учаснигав
рознрашу 1 не пщлягае оскарженню.
10.7 Беручи участь у роз 1 грашу, Учасники дають свою згоду Товариству на зб!р 1 обробку
(накопичення, збер1гання, адаптацн, вщновлення, використання, иоширеиия, знеособлення 1
знищення) зазначених ними даних, а саме: ШБ, щентифшацшний номер, контактний номер
телефону, адресу. Джерелом збору персональних даних е шформащя, безпосередньо I добровшьно
надана Учасником, а також здшснена Товариством за згодою Учасника фотозйомка вручения
призов. Учасник дае свою згоду на розповсюдження Товариством фотозшмк 1 в вручения ириз1в.
Зазначен1 даш збираються 1 обробляються лише з метою належного проведения цього роз1 грашу та
маркетингових ц1лях.
10.8 Процедура визначення Учасниюв-переможщв не е азартною грою, лотереею, послугою в сфер1
1 горного б 1 знесу, конкурсу або 1НШ01, засновано'1 на ризику грою, а щ Правила не е публ1 чною
пропозиц1ею винагороди.
10.9 Товариство не несе вщповщальносп за:
- не розумшня (не повне/не правильне розумшня) Учасником роз1грашу цих правил;
- не можливють отримати Учасником-переможцем з власних причин виграшу в строки, встановлеш
цими правилами.
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