УМОВИ АКЦІЇ
«Приводь друга 2.0»
1. Загальні положення.
1.1. В цих Умовах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Умов, застосовуються терміни
та скорочення, які мають наступне значення:
1.1.1. Акція – маркетинговий захід під умовною назвою «Приводь друга 2.0», що проводиться згідно
даних Умов.
1.1.2. Організатор Акції – емітент картки під торговою маркою sportbank.
1.1.3. Картка sportbank – платіжна картка під торговою маркою sportbank, емітована Організатором
Акції.
1.1.4. Клієнт – користувач (держатель) платіжної картки під торговою маркою sportbank, що емітована
Організатором Акції.
1.1.5. Умови Реферальної програми – Умови Реферальної програми для Клієнтів Організатора Акції
в межах проекту «Sportbank», що є Додатком до Публічної пропозиції (оферти) Організатора Акції на
укладення Договору про відкриття поточного рахунку та видачу платіжної картки, надання інших
банківських та фінансових послуг в межах проекту «Sportbank».
1.1.6. Рахунок – відкритий Організатором Акції на ім’я Клієнта поточний рахунок, операції за якими
можуть здійснюватися з використанням картки sportbank та/або мобільного додатку «sportbank».
1.1.7. Заохочення – додаткова винагорода, яку отримує учасник Акції від Організатора Акції на
власний Рахунок при виконанні даних Умов в розмірі, що становить різницю між розміром Бонусів,
які нараховуються згідно Умов Реферальної програми при здійсненні від 51 Цільової дії, та розміром
Бонусів, які нараховуються згідно Умов Реферальної програми залежно від кількості Цільових дій
Клієнта протягом дії Договору.
1.1.8. Територія проведення Акції: Акція проводиться на території України, за винятком території,
що визнана як тимчасово окупована.
1.1.9. Період проведення Акції: з 00:00 год. 20.07.2021 р. до 23:59 год. 31.08.2021 р. (включно). Акція
може бути продовжена або достроково припинена (скасована) в односторонньому порядку, про що
Організатор Акції повідомляє у спосіб, в який повідомлено про умови Акції.
1.2. Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених в Умовах Реферальної програми.
2. Порядок участі в Акції.
2.1. Учасником Акції може бути будь-який Клієнт.
2.2. Беручи участь в Акції Клієнт підтверджує факт ознайомлення з даними Умовами, Умовами
Реферальної програми і підтверджує свою повну та безумовну згоду з ними.
2.3. Невиконання Клієнтом даних Умов вважається відмовою Клієнта від участі в Акції.
2.4. Клієнт під час участі в Акції зобов’язується:
- дотримуватися вимог даних Умов, Умов Реферальної програми та норм чинного законодавства
України;
- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Клієнта в Акції.
2.5. Порушення Клієнтом цих Умов та/або Умов Реферальної програми або відмова Клієнта від їх
належного виконання вважається відмовою Клієнта від участі в Акції та від отримання Заохочення. У
випадку порушення будь-якого з положень та/або вимоги цих Умов та/або Умов Реферальної
програми, навіть при виконанні всіх інших положень Умов та/або Умов Реферальної програми, такий
Клієнт втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.
3. Порядок та умови отримання Заохочення.
3.1. Для того, щоб отримати Заохочення, Клієнту необхідно протягом періоду проведення Акції
здійснювати Цільові дії згідно Умов Реферальної програми.
3.2. З урахуванням Заохочення кожний учасник Акції протягом періоду проведення Акції отримує
Бонуси у розмірі 105 грн. (84,53 грн. після відрахування податків/зборів) за кожну Цільову дію.
3.3. Кількість Цільових дій в календарному місяці, за які учасник Акції може отримати Бонуси і
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Заохочення, обмежена та становить 10 одиниць протягом одного календарного місяця періоду
проведення Акції незалежно від дати початку чи закінчення періоду проведення Акції у відповідному
календарному місяці. У разі досягнення учасником Акції протягом календарного місяця вищевказаної
максимальної кількості Цільових дій, подальше нарахування Бонусів і Заохочення за Цільові дії в
такому місяці учаснику Акції припиняється.
3.4. Заохочення нараховуються та виплачуються лише за Цільові дії, здійснені в період проведення
Акції, і не нараховуються та не виплачуються за Цільові дії, здійснені до періоду проведення Акції або
розпочаті в період проведення Акції, проте завершені після закінчення періоду проведення Акції.
3.5. Організатор Акції, після здійснення учасником Акції дії, передбаченої в п. 3.1. цих Умов,
відображає в мобільному додатку «sportbank» розмір Бонусів Клієнта з урахуванням Заохочення.
Виплата Бонусів з урахуванням Заохочення на Рахунок Клієнта здійснюється Організатором Акції
після ініціювання Клієнтом в мобільному додатку «sportbank» такої виплати шляхом натискання
відповідної клавіши (кнопки, іконки).
3.6. Право на участь в Акції, а також на отримання Заохочення за Акцією не може бути передано третім
особам, замінено компенсацією у іншій формі/спосіб.
3.7. Невиконання будь-яких положень цих Умов та/або Умов Реферальної програми позбавляє
відповідного Клієнта можливості отримати Заохочення.
3.8. У наданні Заохочення Клієнту може бути відмовлено чи достроково припинено за одностороннім
рішенням Організатора Акції у разі виявлення ознак використання картки sportbank з метою
зловживання правом на отримання Заохочення та/або у разі порушення Клієнтом даних Умов та/або
Умов Реферальної програми чи з інших підстав на розсуд Організатора Акції.
4. Інші положення.
4.1. Інформування щодо Умов Акції, порядку отримання Заохочення, їх зміну здійснюється
Організатором Акції у спосіб, в який повідомлено про умови Акції.
4.2. Ці Умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку
в будь-який момент протягом всього періоду проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають
чинності з моменту опублікування Організатором Акції відповідних змін/доповнень (нової редакції
Умов) у спосіб, в який повідомлено про умови Акції.
4.3. Усі питання та претензії щодо Акції приймаються службою підтримки Організатора Акції за
телефоном 0 800 753 555, 044 353 80 00 або через мессенджери, що наведені у мобільному додатку
«sportbank».
4.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких
спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Умовами, остаточне вирішення таких питань
здійснюється Організатором Акції на власний розсуд. Таке рішення Організатора Акції є остаточним
та оскарженню не підлягає.
4.5. Метою проведення Акції є рекламування Організатором власних послуг, збільшення кількості
Клієнтів, підвищення лояльності Клієнтів по відношенню до себе.
4.6. Організатор Акції виконує функції податкового агента та утримує із суми Бонусів і Заохочення
податки та збори в розмірах і в порядку, які встановлені чинним законодавством, та сплачує їх до
державного або відповідного місцевого бюджету, а також подає інформацію щодо таких доходів
Клієнта та сплачених податків, зборів до контролюючих державних органів.
4.7. Для супроводження проведення окремих частин Акції Організатором Акції можуть залучатись
треті особи.
4.8. Терміни, що вживаються у цих Умовах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках
цих Умов.
4.9. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Умовах, регулюються Умовами Реферальної програми,
іншими положеннями Договору про відкриття поточного рахунку та видачу платіжної картки, надання
інших банківських та фінансових послуг в межах проекту «Sportbank» та чинним законодавством
України.
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