
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

 

«Божевільна смакота»  
 

для фізичних осіб, які в період дії Акції відкрили у Банку вкладний (депозитний) рахунок  

 (надалі – «Правила» та «Акція» відповідно) 

 

ТЕРМІНИ 

 

Вклад (депозит) – грошові кошти у готівковій або у безготівковій формі, у національній валюті України,в доларах США або євро, які 

Банк прийняв від вкладника, або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання, або без 

зазначення такого строку (під процент або дохід в іншій формі), і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України 

та умов договору. 

Депозитний договір – договір банківського вкладу. 

Фонд заохочень Акції: 

- соус «Виноград-гарбузове насіння-гірчиця» (виробник ТОВ «Тотал») (надалі – «Соус»); 

- джем-десерт плодово-ягідний (виробник ТОВ «Тотал») (надалі – «Джем»); 

- дегустаційні пляшки вина, 0,25 мл. (імпортер ТОВ «Бюро вин») (надалі – «Дегустаційне вино»); 

- сертифікат від туристичної агенції «Тревеліна» на туристичну подорож номінальною вартістю 40 000 (сорок тисяч) гривень (усього 

1 (один) сертифікат) для подорожі до Італії у фіналі Акції (надалі – «Головне заохочення Акції»). 

Інші терміни та скорочення, а також їх тлумачення, що використовуються по тексту цих Правил, визначаються чинним 

законодавством України. 

 

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ 

1.1.  Організатором Акції є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (далі за текстом – 

«Організатор» або «Банк»), код ЄДРПОУ 14359845. 

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1. Участь в Акції мають право приймати дієздатні фізичні особи - громадяни України, резиденти, яким станом на 

22.08.2016 року виповнилося 18 років (надалі – «Потенційні учасники»). Потенційні Учасники Акції можуть стати Учасниками Акції 

за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 4 цих Правил, та п. 2.2. Правил (надалі – «Учасник 

Акції/Учасники Акції»). 

2.2. Учасником Акції може стати фізична особа, яка в період дії Акції відкриває у Банку вкладний (депозитний) рахунок 

(надалі – «Рахунок») на умовах діючих депозитних вкладів для фізичних осіб у національній валюті України, доларах США або євро 

за наступними видами Вкладів (депозитів): «Рекордний», «Рекордний строковий», «Універсальний», «Універсальний строковий». 

2.3. До участі в Акції не допускаються співробітники Організатора, нерезиденти України та особи, які не мають довідки 

про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків з релігійних переконань. 

 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. Акція проводиться по всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій та території 

проведення антитерористичної операції1, починаючи з 22 серпня 2016 р. по 25 листопада 2016 р. включно (надалі по тексту – «Період 

проведення Акції»). 

 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

4.1. Для набуття статусу Учасника Акції необхідно протягом Періоду проведення Акції оформити новий Депозитний 

договір з Банком зі строком розміщення Вкладу (депозиту) від 3 (трьох) місяців, внести на Рахунок кошти відповідно до умов 

Депозитного договору та письмово підтвердити свою участь в Акції. 

4.2. Розмір одного Вкладу (депозиту), що розміщується Учасником Акції для участі в Акції, повинен складати не менше 

1 000 (однієї тисячі) гривень або 100 (ста) доларів США, або 100 (ста) євро. 

4.3. Учасник Акції гарантовано отримає від Банку наступні заохочення: 

- при розміщенні вкладів на загальну суму до 100 000 (ста тисяч) гривень (або у еквіваленті) – одну банку Соусу або 

Джему на вибір Учасника Акції; 

- при розміщенні вкладів на загальну суму від 100 000 (ста тисяч) гривень (включно) до 1 000 000 (одного мільйону) 

гривень (або у еквіваленті) – дві банки Соусу та/або Джему (в будь-який комбінації) на вибір Учасника Акції; 

- при розміщенні вкладів на загальну суму від 1 000 000 (одного мільйону) гривень (включно) (або у еквіваленті) – дві 

банки Соусу та/або Джему (в будь-який комбінації) на вибір Учасника Акції та пляшку Дегустаційного вина. 

4.4. У розіграші Головного заохочення Акції беруть участь Депозитні договори, які діють станом на день проведення 

розіграшу Головного заохочення Акції і укладені (підписані) у Період проведення Акції та відповідають умовам Акції, передбаченим 

розділом 4 цих Правил. 

4.5. Достроково розірваний Депозитний договір не дає права вкладнику на участь у фінальному розіграші Головного 

заохочення Акції у вигляді сертифікату на подорож до Італії. 

4.6. В Акції не приймають участь вклади з індивідуальною процентною ставкою. 

4.7.   Грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку, відкритому в Банку, права вимоги за якими 

передаються в забезпечення виконання зобов’язання за кредитним договором, договором про надання гарантії, 

втрачають можливість брати участь в Акції. 

4.8.  Розіграш Головного заохочення Акції у вигляді сертифікату на подорож до Італії буде проведено 01 грудня 2016 року.  

 

                                                 
1 Згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та Закону України 

«Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції». 



4.9. Участь у розіграші Головного заохочення Акції приймає кожна 1 000 (одна тисяча) гривень, 100 (сто) доларів 

США, 100 (сто) євро Вкладу (депозиту) Учасника Акції. Чим більше сума Вкладу (депозиту), тим більше шансів на отримання 

Головного заохочення Акції. 

4.10. Вклади (депозити),права вимоги за якими обтяжені будь-якими правами третіх осіб не беруть участі в Акції та 

втрачають можливість брати участь в Акції з моменту їх обтяження. 

 

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

5.1. Фонд Заохочень Акції (надалі – «Заохочення Акції») складають: соус «Виноград-гарбузове насіння-гірчиця» та/або 

джем-десерт плодово-ягідний (виробник ТОВ «Тотал»), дегустаційні пляшки вина, 0,25мл.імпортер ТОВ «Бюро вин») та Головне 

заохочення Акції – сертифікат від туристичної агенції «Тревеліна» на туристичну подорож номінальною вартістю 40 000 (сорок  

тисяч) гривень (усього 1 (один) сертифікат) до Італії. 

5.2. Організатор забезпечує вручення Заохочень Учасникам Акції. 

5.3. Головне заохочення Акції вручається тільки у формі іменного сертифікату і може бути отримано у грошовій 

формі лише у випадку неможливості використання сертифікату з особистих причин. 

5.4. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання Заохочень 

забезпечується Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України. 

 

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ АКЦІЇ 

6.1. Визначення Переможця Акції відбувається шляхом випадкового вибору за допомогою інтернет-ресурсу  

RANDOM.ORG. із закодованих номерів Депозитних договорів, які внесено у базу Організатора. 

6.2. З метою визначення Переможця Акції Організатор згідно п.4. цих Правил та згідно переліку номерів Депозитних 

договорів, укладених у Період проведення Акції проводить розіграші серед Учасників Акції, котрі відповідають вимогам п.п. 4.1., 

4.2., 4.4. Правил, для визначення Переможця Акції. Номер Депозитного договору Переможця буде розміщено на офіційному сайті 

Організатора (у розділі «Результати Акцій») не пізніше наступного дня після дня розіграшу. Розіграш буде проведено об 11:00 годині 

за Київським часом у приміщенні Організатора за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75. 

На розіграш запрошуються усі бажаючі Учасники Акції. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, необхідно 

попередньо зв’язатись з представником Організатора за тел.: (044) 495-65-50.  
Під час визначення Переможця Акції у строки, які вказані у цьому пункті Правил, формується резервний список (надалі за 

текстом – «Резервний список») з 2 (двох) Учасників Акції (надалі за текстом – «Резервні переможці»), що прийняли участь у Акції та 

виконали умови, зазначені в розділі 4 цих Правилах. 

Після визначення Учасника Акції Переможцем Акції, який має право на отримання Головного заохочення Акції, 

вказаного в п. 5.1. цих Правил, представник Організатора протягом 5 (п’яти) робочих днів після проведення розіграшу зобов’язаний 

отримати згоду Переможця Акції на отримання Головного заохочення Акції. Для отримання Головного заохочення Акції 

Переможець Акції зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів після проведення розіграшу завітати до відділення Банку, в якому 

оформлений  Депозитний договір для отримання Головного заохочення Акції. 
У разі, якщо протягом вказаного вище строку, Переможець Акції не з’явився до відділення Банку за для отримання 

Головного заохочення Акції або Переможець Акції відмовився від отримання Головного заохочення Акції, право на отримання 

Головного заохочення Акції переходить до Учасника Акції із Резервного списку. 

6.3. Організатор має право: 

- відмовити в участі в Акції особі, яка не відповідає умовам участі в Акції, зазначеним в розділі 4 цих Правил; 

- відмовити у видачі відповідного Заохочення Акції особі, яка не виконав умови, необхідні для отримання такого 

Заохочення, згідно даних Правил. 

6.4. Організатор не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. 

інформації щодо контактів з ними. Якщо будь-який Учасник Акції, який визначений Переможцем Акції та має право на отримання 

Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора (в тому числі, якщо номер телефону, адреса або інша інформація 

про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно та/або нерозбірливо та інше) не має можливості отримати Заохочення, 

такий Учасник Акції не має права на отримання жодних Заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора. 

6.5. 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 

непідвладні контролю з боку Організатора. 

6.6. Організатор не відповідає за будь-які витрати переможця Акції, пов’язані з отриманням та подальшим 

використанням Заохочення. 

 

7. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ 

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних 

Правил та умов Акції на Інтернет-сайті Організатора: www.btabank.ua. 

7.2. Дані Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення 

Акції. Зміна та/або доповнення даних Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у 

тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з 

моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до даних Правил та умов. 

 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними 

Правилами. Порушення Учасником Акції даних Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання даних Правил 

вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Головного заохочення Акції, при цьому така особа не має права 

на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації. 

8.2. Для отримання Заохочення переможець Акції має надати Організатору інформацію (в т.ч. особисту інформацію), 

визначену даними Правилами. Фактом участі в даній Акції Учасник Акції підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її 

подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої 

інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним). 

http://www.btabank.ua/


8.3. Переможець Акції зобов’язаний підписати всі необхідні документи, пов’язані з отриманням Головного заохочення 

Акції.  

8.4. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») Учасникам Акції 

повідомляється: 

8.4.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор; 

8.4.2. Персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, 

рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; 

8.4.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 8.4.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по 

батькові, паспортні дані,  реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса реєстрації; 

8.4.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, 

поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних; 

8.4.5. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор, йому надаються всі права та покладаються всі 

обов’язки, які передбачені Законом; 

8.4.6. Персональні дані Учасників Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути 

передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 8.4.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних 

даних Учасників Акції без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених 

Законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;  

8.4.7. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та зберігатимуться протягом 

терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 8.4.2. цих Правих, після чого вони будуть 

знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних; 

8.4.8. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних надіславши Володільцю персональних 

даних письмовий запит на адресу: press@btabank.ua, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання права участі у 

розіграші Головного заохочення Акції. 

8.4.9. Учасники Акції володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону. 

8.5. Беручи участь у цій Акції кожен Учасник Акції тим самим надає згоду Організатору на обробку його персональних 

даних  в об’ємі та на умовах, які вказані у п. 8.4. цих Правил. 

8.6. Беручи участь в Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання 

наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не 

порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, 

прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. 

його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для 

надсилання інформації на адреси, вказані Учасником Акції при реєстрації, 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 та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час 

проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора і можуть використовуватися без їхньої на те згоди та будь-якого 

відшкодування. Учасники Акції, що стали переможцями та отримують Заохочення, погоджуються при необхідності фотографуватися 

для виготовлення графічних матеріалів, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих ними Заохочень (без додаткових 

виплат). Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням даного пункту Правил, належать Організатору. 

8.7. Кожний Учасник Акції своєю участю в Акції підтверджує, що він надає свою згоду Виконавцю на збір, обробку, 

розповсюдження та/або передачу власних персональних даних, зазначених в п. 8.4. Правил, на умовах, передбачених Законом. 

8.8. Організатор не несе відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником Акції 

неповних, застарілих, недостовірних персональних даних.  

8.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань 

та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. 
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