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«Затверджено» 
Додаток № 1 

до Рішення Тарифного комітету №69  
від 25.10.2021 р. 

починають діяти з 01 січня.2022р. 
 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Акції з умовною назвою 
«Вікенд в розстрочку «Скибочка» від OTP Bank » 

        
Організатором та Виконавцем Акції «Вікенд в розстрочку «Скибочка» від OTP Bank»  (далі – «Акція») є 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 (надалі – 

«Організатор» або «Банк»). 

 
1. Основні положення Акції 

 
1.1. Акція діє з 01.01.2022 року до 30.06.2022 року на всій території України, за виключенням АР Крим,  території 

проведення ООС та території, що не контролюється українською владою. 
1.2. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи-громадяни України, які в установленому законом 

порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України,  яким на момент участі в 
Акції виповнилося 18 років (далі – Потенційні Учасники Акції). 

1.3. Співробітники Організатора Акції мають право брати участь в Акції. В Акції приймають участь всі картки з 
кредитним лімітом ОТП Банку від Mastercard. 
 

2.  Умови участі в Акції  

2.1. Для набуття статусу Учасника Акції Потенційному Учаснику Акції  необхідно: 
2.1.1. в період проведення Акції оформити будь-яку кредитну картку OTP BANK платіжної системи Mastercard, 
або вже мати таку оформлену картку з кредитним лімітом та мати на такій картці ліміт розстрочки. Ліміт 
розстрочки – це встановлений розмір кредитного ліміту, який доступний для використання виключно для 
переведення операцій на умови кредитного сервісу «Скибочка»;  
2.1.2. здійснити покупку  в торговельно-сервісній мережі або в мережі інтернет товарів в проміжок часу 20:00 
п`ятниці до 08:00 понеділка на суму 500,00 (п’ятсот) грн. до 100 000,00 (сто тисяч) грн., але не більше ніж 
доступний баланс ліміту розстрочки на момент проведення операції, карткою з кредитним лімітом OTP BANK 
платіжної системи Mastercard протягом Періоду проведення Акції;  
2.1.3. після розрахунку кредитною карткою OTP BANK платіжної системи Mastercard, отримати  пропозицію в 
мобільному додатку ОТП Кредит, вайбер/смс-повідомленні про переведення суми кредиту на умови кредитного 
сервісу «Скибочка» на строк 6 місяців, під 0,0001% річних, без щомісячної комісії. У разі згоди, Учасник Акції 
протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дати отримання, повинен підтвердити таким чином переведення покупки на 
умови кредитного сервісу «Скибочка»;  
2.2. Організатор Акції залишає за собою право встановлювати інші періоди та суми здійснення покупки, окрім 
зазначених в п.2.1.2., на які розповсюджується дія Спеціальної пропозиції, шляхом розміщення інформацію про 
них на офіційному сайті Банку за посиланням: https://www.otpbank.com.ua/action/skybochka/ 
2.3. Потенційні учасники Акції, що виконали умови, визначені в пунктах 2.1.1 та 2.1.2. набувають статусу Учасників 
Акції.  
2.4. Учасниками Акції не визнаються: 

 особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років; 

 особи, які не виконали умов цих Правил; 
2.5. Учасники Акції, які виконали всі її умови мають можливість отримати Подарунок, зазначений в п.3 цих Правил.  
2.6. Беручи участь в Акції, Учасники тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції  і 
свою повну та безумовну згоду з ними.  
2.7. Учасники Акції, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Організатору інформацію 
(включаючи особисту), визначену Організатором, як необхідну для отримання відповідного Подарунку Акції.  
2.8. Організатор має право: 

- відмовити в участі у Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені 
в цих Правилах; 
- відмовити у оформленні відповідного Подарунку Акції Учаснику Акції, який не виконав умови, необхідні для 
оформлення такого Подарунку Акції, згідно цих Правил та/або здійснена операція не відповідає умовам 
Кредитного сервісу «Скибочка» за умовами Договору про видачу та обслуговування міжнародних платіжних 
пластикових карток (особистих) (публічний), який розміщений за посиланням 
https://www.otpbank.com.ua/about/informations/documents/pay-cards/ 
2.9. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від належного виконання цих Правил 
(у т. ч. механіки, порядку та  строків проведення Акції та/або отримання Подарунку Акції тощо) вважається 

https://www.otpbank.com.ua/action/skybochka/
https://www.otpbank.com.ua/about/informations/documents/pay-cards/
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відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції 
будь-якої компенсації. 
 
 
3. Подарунковий Фонд Спеціальної Пропозиції:  
 

3.1. Подарунком Акції  є  спеціальні умови користування кредитними коштами Банку, використаними Учасником 
Акції відповідно до п. 2.1.2. цих Правил, а саме - переведення суми покупки від 500,00 (п’ятсот) грн. до 100 000,00 
(сто тисяч) грн., яка здійснена з використанням картки з кредитним лімітом ОТП Банку від Mastercard на умови 
Кредитного сервісу «Скибочка» під 0,0001% річних, без щомісячної комісії, на строк 6 місяців, про що буде 
надіслано смс-повідомлення Учаснику Акції.      
 

3.2. Організатор залишає за собою право змінити Подарунок, а саме збільшити/зменшити період на який 
пропонується оформлення Кредитного сервісу «Скибочка» Учаснику Акції, змінити умови подарунку (умови  
пропозиції переведення покупки на умови Кредитного сервісу «Скибочка»), або включити в Акцію додаткові 
Подарунки, не передбачені даними Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про 
них в порядку, передбаченому в п. 4.7.цих Правил. 
3.3. Організатор забезпечує оформлення Подарунку Учаснику Акції в протягом 7 робочих днів, після виконання 
всіх умов  Учасником Акції,  що зазначені в пунктах 2.1.1 та 2.1.2 Офіційних Правил.   
3.4. Подарунок Акції може бути оформлений Учасникам Акції, що одержали право на їх отримання, тільки на 
умовах, визначених у цих Правилах, без відвідування відділення Банку. 
3.5. Учасник Акції може отримати Подарунок лише один раз в межах періоду проведення Акції, зазначеного в 
п.1.1. цих Правил. 
 

4. Інші умови  

4.1. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання Учасником Акції Подарунку у зв’язку 
з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних 
документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України. 
4.2. 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.  
4.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних 
питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції. 
Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.  
4.4. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації 
(у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси). 
4.5. Отримати роз’яснення даних  Правил можна за номерами телефону довідкового центру АТ «ОТП БАНК»: 
(044) 490 05 00 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах території України  тарифікуються згідно 
з тарифами  відповідних операторів зв’язку).  
4.6. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення 
офіційних Правил на Веб-сайті www.otpbank.com.ua  (надалі – Сайт). 
4.7. Дані Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку 
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. Організатор не несе відповідальності 
у випадку, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами. 
4.8. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції 
повідомляється: 
4.8.1. Власником персональних даних Учасників Акції є Банк.  
4.8.2. Персональні дані Учасника Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових 
відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. 
4.8.3. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор.  
4.8.5. 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 Учасників Акції будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України 
для виконання мети, зазначеної у п. 4.8.2 цих Правил.,. 
4.8.6. Учасник Акції може відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Володільцю 
персональних даних письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на 
участь в Акції/отримання Подарунку Акції.  
4.8.7. Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону. 
4.9. 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.4.8. цих Правил. 

http://www.otpbank.com.ua/
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4.10.  У разі відмови Учасника Акції від отримання ним Подарунку Акції будь-які претензії Учасника Акції з цього 
приводу не приймаються і не розглядаються Організатором. 
4.11. Організатор не несе відповідальності за:  
- неотримання  Учасником Акції  Подарунку Акції з вини самого Учасника Акції; 
- за відмову Учасника Акції від одержання Подарунку Акції. 
- інші обставини, які не залежать від Організатора Акції. 
Організатор не сплачує Учаснику Акції  жодних компенсацій. 
4.13. Під час проведення Акції  чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний вести переписку з потенційними 
учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, 
визначення Учасника Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції. 
4.14. Правила затверджені Організатором Акції та діють протягом Періоду проведення Акції. 
 

 


