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«Затверджено» 
Додаток № 1 

до Рішення Тарифного комітету №36 
від 24.05.2022 р. 

починають діяти з 25.05.2022р. 
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ  

з умовною назвою «Бути вільним!»  
(надалі відповідно – «Правила» та «Акція») 

      
Організатором та Виконавцем Акції «Бути вільним!» (далі – «Акція») є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП 
БАНК», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 (надалі – «Організатор/Виконавець», 
«Банк»). 
 
1. Період та територія проведення Акції 
1.1.   Акція діє на всій території України, за виключенням території проведення ООС та тимчасово 
окупованої території, що не контролюється українською владою.  
1.2. Період проведення Акції: з 25.05.2022 року по 03.08.2022 року включно (далі – «Період проведення 
Акції»).  
1.3. Період проведення Акції складається з 5 етапів: 
- перший етап з 25.05.2022 по 08.06.2022 року  
- другий етап з 09.06.2022 по 22.06.2022 року  
- третій етап  з 23.06.2022 по 06.07.2022 року  
- четвертий етап з 07.07.2022 по 20.07.2022 року  
- п’ятий етап з 21.07.2022 по 03.08.2022 року  
 
2. Умови та порядок участі в Акції 
2.1. В Акції беруть участь громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які 
в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків 
України (далі – «РНОКПП»), яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років, та які виконали обов’язкові 
умови  Акції. 
2.2. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду проведення Акції:  
у Період проведення Акції розмістити у відділенні Банку або через систему інтернет-банкінгу OTP Smart 
новий строковий банківський вклад з мінімальним строком від 1 міс. з виплатою процентів в кінці строку чи 
з щомісячною виплатою процентів у національній валюті України на суму від 10 000 грн (десять тисяч 
гривень 00 копійок) або більше (надалі – «Депозит»), або Ощадний банківський вклад, що бере участь в 
Акції, який було відкрито до початку Акції чи протягом періоду проведення Акції, та залишок коштів по якому 
на кінець відповідного етапу проведення Акції збільшився щонайменше на 10 000,00 грн (десять тисяч 
гривень 00 копійок) (надалі – «Ощадний вклад»). 
Кожні додаткові 10 000,00 грн (десять тисяч гривень 00 копійок), розміщені на Депозиті, що бере участь в 
Акції, збільшують можливість Учасника виграти Подарунок Акції на 2 (два) шанси.  
Кожні додаткові 10 000,00 грн (десять тисяч гривень 00 копійок), розміщені на Ощадному вкладі, 
збільшують можливість Учасника виграти Подарунок Акції на 1 (один) шанс.  
2.3. Дані про всі Депозити та Ощадні вклади автоматично заносяться до бази даних (далі – «База Акції»). 
База Акції складається з номерів Договорів, що повторюються відповідно до кількості Депозитів та 
Ощадних вкладів, які відповідають умовам Акції та зазначені у п. 2.2. цих Правил. Відповідальність за 
достовірність даних у Базі Акції несе Організатор/Виконавець.  
Право на участь у визначенні Переможців Акції мають Учасники, які виконали умови п. 2.2. Правил, 
мають Депозит або Ощадний вклад, що відповідає вимогам цих Правил  в  яких різниця балансу на 
час старту Акції 25.05.2022 на депозитних та ощадних рахунках клієнта збільшилась на 10 000,00 
(десять тисяч гривень 00 копійок) та більше в порівнянні з останнім днем одного з етапів Акції.  
2.4. Не відповідають умовам Акції наступні операції:   
- Депозити, розміщені/оформлені до початку (до 00:00 год. 25.05.2022 року) або після закінчення Періоду 
проведення Акції (після 23:59 год. 03.08.2022 року);  
• Депозити, що були достроково повернуті протягом періоду Акції;  
• Ощадні вклади, відкриті після періоду Акції.  
2.5. Працівники Банку мають право брати участь в Акції на загальних умовах. 
2.6. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними 
Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. 
 Учасник під час участі у Акції зобов’язується: 
- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України; 
- вказувати/надавати повну, коректну та достовірну інформацію (включаючи особисту), що вимагається 
цими Правилами у відповідних випадках, в тому числі визначену Банком як необхідну для отримання  
Подарунку Акції; 
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- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам; 
- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Акції. 
2.7. Порушення Учасниками цих Правил або відмова Учасників Акції від належного виконання цих Правил 
(у т. ч. механіки, порядку та  Періоду проведення Акції та/або отримання Подарунку, тощо) вважається 
відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від 
Організатора/Виконавця будь-якої компенсації. 
2.8. Організатор/Виконавець мають право усунути будь-кого з Учасників від участі в Акції в разі 
виникнення сумнівів у виконанні таким Учасником умов цих Правил або в разі порушення Учасником 
цих Правил.  
 
3.  Подарунковий фонд Акції 
3.1. Подарунок – Електроскутер, вартість якого складає 40 000,00 (сорок тисяч гривень 00 копійок). 
Кількість Переможців Акції - 5 (п’ять).  
3.2. Переможець має право на отримання компенсації у вигляді виплати вартості електроскутера у 
грошовому еквіваленті від Організатора/ Виконавця. 
Доставка Подарунку здійснюється за рахунок Переможця.  
3.3. Банк залишає за собою право збільшити/змінити Подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію 
додаткові Подарунки, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних подарунків Акції 
Якщо такі зміни матимуть місце, Банк повідомляє про них в порядку, передбаченому в п. 5.5. цих Правил. 
3.4. Характеристики Подарунків визначаються на розсуд Організатора/ Виконавця.  
Зображення Подарунку, розміщено на Офіційній сторінці Акції на Сайті Банку та/або в рекламних 
матеріалах про Акцію можуть відрізнятися від зовнішнього вигляду реальних Подарунків. 
3.5.Відповідальність Організатора/Виконавця обмежується вартістю та кількістю Подарунків. 
3.6. Незалежно від кількості Депозитів та Ощадних вкладів, один Учасник може отримати лише один 
Подарунок за весь Період проведення Акції.  
3.7.Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Подарунків після їх 
одержання Переможцями, за неможливість скористатись Подарунками з будь-яких причин, а також за 
можливі наслідки використання Подарунків. 
3.8. Відповідальним за оподаткування вартості Подарунків відповідно до чинного законодавства України 
Акції є Організатор/Виконавець.  
3.9.Переможець, отримуючи Подарунок, усвідомлює, що: 
- такий Подарунок є доходом такого Переможця Акції та вважається додатковим благом, що 
відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця 
Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України; 
- отримання Подарунку може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та соціальної 
матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. 
Кожен з Переможців Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Подарунок, а також 
йому відомо про наслідки таких дій. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за наслідки 
отримання Переможцем додаткового блага (доходу), такого як Подарунок. 
 

4. Порядок визначення Переможців Акції та умови отримання Подарунку 
4.1. Визначення Переможців Акції відбуватиметься на основі Бази Акції серед Учасників, які виконали 
умови розділу 2 Правил (надалі – «Переможці») за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 2. 
4.2. Визначення Переможців, які здобудуть право на отримання Подарунку за результатом Періоду 
проведення Акції (надалі – «Переможці»), проводить Банк на основі Бази Акції шляхом випадкової 
комп’ютерної вибірки.  
 Визначення Переможців Акції відбуватимуться: 
 
10.06.2022 року (за період 25.05.2022 - 08.06.2022 року) 
24.06.2022 року (за період 09.06.2022 - 22.06.2022 року) 
08.07.2022 року (за період 23.06.2022 - 06.07.2022 року) 
22.07.2022 року (за період 07.07.2022 - 20.07.2022 року) 
05.08.2022 року (за період 21.07.2022 - 03.08.2022 року) 
 
Під час кожного визначення 1 (одного) Головного переможця визначаються також 2 (два) Резервні 
переможці, які матимуть право отримати Подарунок у разі неможливості вручення та/або відмови від нього 
Головного переможця. 
За результатами кожного визначення Головного переможця та Резервних переможців в порядку, 
передбаченому цим пунктом Правил, формується Протокол, який підписується уповноваженою комісією 
Банку (надалі – «Протокол»). 
Склад Комісії затверджується згідно з внутрішніми нормативними документами Банку. 
4.3. Протягом 10 (десяти) банківських  днів  від  відповідної дати визначення  Переможців  Акції  у кожному  
з етапів, що зазначені в  п.п.4.2.-4.3. Правил, результати визначення Переможців Акції публікуються на 
Сайті банку. 
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4.4. Банк декларує, що у програмному забезпеченні, що використовується для визначення Переможців 
Акції, не використовуються процедури та алгоритми, які б дозволили регулювати визначення Переможців. 
Також Банк гарантує, що комп’ютерні програми захищені від несанкціонованого доступу третіх осіб. 
Результати визначення Переможців після отримання ними Подарунку вважатимуться остаточними та не 
підлягатимуть оскарженню. 
4.5. Інформування Переможців Акції про перемогу в Акції і здобуття права на отримання Подарунку та 
умови їх отримання здійснюється Організатором/Виконавцем за номерами телефонів, які були 
використані при підписанні Заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» про приєднання 
до Договору про банківський вклад (публічного), протягом 5 (п’яти) банківських днів з відповідної дати 
визначення Переможців. 

4.6. У випадку, якщо представник Організатора/Виконавця здійснить 3 (три) нерезультативні дзвінки 
Переможцю протягом 2 (двох) банківських днів (з 09:00 год. до 18:00 год.) від дати визначення Переможця 
Акції, право на отримання Головного подарунку автоматично переходить до Резервного переможця згідно 
відповідного Протоколу. 
Одночасно з інформуванням Переможців у порядку, визначеному вище цим пунктом Правил, 
Організатор/Виконавець отримує усну згоду на обробку персональних даних Переможців з метою 
подальшого оподаткування Подарунків з боку Організатора/Виконавця. 
4.7. У разі невиконання Переможцем вимог цих Правил, Переможець втрачає право на отримання 
Подарунку я та йому не сплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право отримати Подарунок 
переходить до відповідного Резервного переможця. 
У разі відсутності у Резервного переможця, до якого перейшло право отримати Подарунок, 
можливості/бажання отримати Подарунок з причин, які не залежать від Організатора/Виконавця, 
Резервному переможцю не сплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право отримати 
Подарунок перейде до наступного Резервного переможця. 
4.8. Для отримання Подарунку Переможем, начальник відділення, в якому Учасник став Переможцем, 
повинен протягом 2-х робочих днів після визначення Переможця, надіслати  копії документів клієнта- 
Переможця  на електронну адресу marketing@otpbank.com.ua: 

-     паспорт громадянина України (всіх сторінок, де є записи)/id-картки;  
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, окрім випадку, коли 

Переможець через свої релігійні переконання відмовився від отримання РНОКПП, про що має 
відповідну відмітку в паспорті/id- картці. 

Факт відправлення копій документів, зазначених вище, вважається згодою на обробку його персональних 
даних. 
4.9. Відмова Переможця від отримання Подарунку та/або відмова підписувати Заяву-підтвердження про 
отримання Подарунку та/або Згоду на обробку персональних даних та/або всіх необхідних документів під 
час вручення Подарунку, а так само надання інформації, що має ознаки фальсифікації або є 
недостовірною/ невірною, позбавляє Переможця права на отримання Подарунку та вважається відмовою 
Переможця від отримання ним Подарунку.  
У такому випадку право на отримання Подарунку переходить до Резервного переможця згідно  
відповідного Протоколу. Будь-які претензії Переможця з цього приводу не приймаються і не розглядаються 
Організатором/Виконавцем. 
4.10. У разі отримання Подарунку Переможець повинен підписати згоду на обробку його персональних 
даних, заяву-погодження щодо розміщення у соціальних мережах і заяву-підтвердження про отримання 
Подарунку під час вручення. У разі отримання компенсації у вигляді грошової виплати вартості 
електроскутера, Учасник повинен надати інформацію щодо існуючого рахунку чи відкрити рахунок в АТ 
«ОТП БАНК», на який йому буде перерахована вказана сума Подарунку. 
4.11. Виконавець забезпечує вручення Подарунків Переможцям протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних 
днів з дати закінчення цієї Акції. Точна дата та місце вручення погоджується з відповідним Переможцем 
додатково. Вручення Подарунку відбувається виключно за особистої присутності Переможця. Передача 
права отримання Подарунку третій особі не допускається.  
4.12. Організатор/Виконавець не вступає в  будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб 
Учасниками /Переможцями Акції та їх прав на одержання Подарунків.  
4.13.Організатор/ Виконавець не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими 
Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних 
заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, 
що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор/Виконавець 
може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, включаючи умови щодо порядку та 
строків вручення Подарунків, повідомивши про це Учасників у порядку, передбаченому п.5.5. Правил.  
Організатор/Виконавець 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. 
4.14. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при 
використанні каналів зв’язку та мережі Інтернет під час проведення Акції, внаслідок яких Переможці не 
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були повідомлені/були несвоєчасно повідомлені про перемогу в Акції та/або також не 
отримали/несвоєчасно отримали Подарунок. 
4.15. У разі відмови Переможця від отримання ним Подарунку, будь-які претензії Переможця з цього 
приводу не приймаються і не розглядаються Банком. В такому випадку Переможець підписує заяву про 
відмову від отримання Подарунку, а Банк та Виконавець не сплачують такому Учаснику Акції  жодних 
компенсацій. 
 
5. Інші умови: 
5.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення 
офіційних Правил на Сайті. 
5.2.  Отримати роз’яснення даних  Правил можна за номерами телефону довідкового центру  АТ  «ОТП 
БАНК»: (044) 492 38 86 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах території України  
тарифікуються за тарифами відповідних операторів зв’язку). 
5.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних 
питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Банком. 
Рішення Банка є остаточним та оскарженню не підлягає.  
5.4. Дані Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Банком протягом всього Періоду 
проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження 
Організатором / Виконавцем Акції 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 на 
Сайті, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до даних Правил.  
Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий 
Учасник погодився зі змінами до Правил. 
5.5. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора /Виконавця, будь-який етап цієї Акції не 
може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу Сайту внаслідок 
дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу Сайту, 
технічними несправностями Сайту або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться поза межами контролю 
Організатора/Виконавця та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів 
та/або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець може на свій власний розсуд скасувати, 
анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними в 
рамках Акції будь-які проведені транзакції тощо. 
5.6. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції 
повідомляється: 
5.6.1. Володільцем персональних даних Учасників та Переможців Акції є Банк.  
5.6.2. Персональні дані Учасників та Переможців Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій 
Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері 
бухгалтерського обліку. 
5.6.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 5.6.2. цих Правил, обробляються ім’я, 
прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, РНОКПП; 
5.6.4. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Організатор/Виконавець, їм надаються всі 
права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.  
5.6.5. Персональні дані Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх 
можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 5.6.2. 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 (коли це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту 
та прав людини. 
5.6.6. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду 
проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних 
даних. Персональні дані Переможців Акції будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено 
законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 5.6.2. Правил, після чого вони будуть знищені 
у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. 
5.6.7. Переможець може відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Володільцю 
персональних даних письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, але при цьому він втратить право 
на участь в Акції/отримання Подарунку.  
5.6.8. Учасники та Переможці Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону. 
5.7. Організатор/ Виконавець не несуть відповідальності за:  
- неотримання  Переможцем Подарунку з вини самого Переможця; 
- інші обставини, які не залежать від Організатора /Виконавця. 
5.8. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор/Виконавець не зобов’язані листуватися з 
Потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються 
умов проведення Акції. 
5.9. Правила затверджені Банком та діють протягом Періоду проведення Акції. 
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