ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ
АКЦІЇ «КВИТКОВИЙ КВІТЕНЬ У ДІАМАНТБАНКУ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК»
Ці правила (надалі – «Правила») регулюють порядок та умови проведення акції ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» (надалі – «Акція»).
1.Організатор Акції
Організатором Акції є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК» (надалі –
«Організатор» та/або «Банк»), місцезнаходження якого: Україна, 04070, м. Київ, Контрактова площа,
10-А.
2.Період і територія проведення Акції
2.1. Акція триватиме з «10» квітня 2017 року до «10» травня 2017 року (надалі – «Строк проведення
Акції», «Період Акції» або «Тривалість Акції»).
2.2. Акція діє на всій території України за виключенням населених пунктів проведення
антитерористичної операції, тимчасово окупованої території (Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей) (надалі – «Територія
Акції»).
3.Учасники Акції
3.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи, що досягли 18-річного віку, як громадяни
України, так і іноземці, які резидентами України, та мають посвідку на постійне проживання в Україні
(надалі – «Учасники Акції»), в тому числі працівники Організатора і особи, які знаходяться з ними в
родинних зв'язках.
3.2. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати в ній участь:
3.2.1. Особи, які не досягли 18-річного віку.
3.2.2. Недієздатні особи, особи, які мають часткову або неповну дієздатність, та особи, дієздатність яких
обмежена.
4. Назва акції:
«Квитковий квітень у Діамантбанку»
5. Подарунковий Фонд та умови проведення Акції
5.1. Фонд подарунків Акції складається з двох рівнів подарунків* (надалі – «Подарунковий Фонд»):
– подарунок №1 – дорогоцінна срібна монета «Конвалія»– 1 (одна) шт.
– подарунок №2 – картка VISA Gold та 3000,00 грн на рахунок (в тому числі ПДВ).
5.2. Подарунок №1 буде розіграно при виконанні наступних умов:
5.2.1. В Період Акції з «10» квітня 2017 року по «17» квітня 2017 року всім Учасникам Акції необхідно
виконати наступні умови:
– підписатися
на
сторінку
Діамантбанк
у
соціальній
мережі
Facebook
https://www.facebook.com/diamantbank.ua/ (для тих, хто ще не підписаний на сторінку);
– вподобати і здійснити репост новини про Акцію «Квитковий квітень у Діамантбанку» та мати
можливість виграти дорогоцінну монету.
5.3. Подарунок №2 буде розіграно при виконанні наступних умов:
5.3.1. В Період Акції з «10» квітня 2017 року по «10» травня 2017 року необхідно придбати на сайті
банку квитки на будь-який вид транспорту та отримати право на розіграш картки VISA Gold та 3000,00
грн на рахунок (в тому числі ПДВ).
5.4. Характеристики/зовнішній вигляд Подарунків Акції визначаються на розсуд Організатора Акції та
можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Подарунки Акції обміну та
поверненню не підлягають. Заміна Подарунків Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим
благом не допускається.
5.5. Кількість Подарунків Акції обмежена і складає кількість, зазначену в цих Правилах.
5.6. Відповідальність Організатора обмежується вартістю та кількістю Подарунків, передбачених цими
Правилами.
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6. Порядок визначення переможців Акції
6.1. Визначення переможця Подарунку №1 Акції, відбудеться серед всіх Учасників Акції,
умови правил, передбачених п.5.2.1. відбудеться «18» квітня 2017 року методом
комп’ютерного відбору (random.org).
6.2. Визначення переможця Подарунку №2 Акції відбудеться серед всіх Учасників Акції,
умови правил, передбачених п.5.3.1. відбудеться «11» травня 2017 року методом
комп’ютерного відбору (random.org).
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випадкового
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7. Оголошення Переможців
Переможці будуть оголошені шляхом інформаційного повідомлення на офіційній Інтернет-сторінці
банку diamantbank.ua та на сторінці у соціальній мережі Facebook за посиланням:
www.facebook.com/diamantbank.ua. Окрім того, про перемогу в Акції переможця буде повідомлено
особисто телефонним дзвінком від представника банку протягом 3 (трьох) робочих днів.
8. Інші умови
8.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції
з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного
виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має
права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
8.2. Добровільно надаючи персональні дані про себе Переможці Акції підтверджують свою згоду на
збір, зберігання, використання, обробку й поширення таких персональних даних Організатором Акції та
уповноваженими ними особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від
несанкціонованого розповсюдження. Зазначена вище особиста інформація таких Переможців Акції
використовуватимуться Організатором Акції з метою ідентифікації таких Переможців та вручення Акції
Подарункового фонду, та з метою здійснення оподаткування Подарункового фонду Акції відповідно до
вимог чинного законодавства України. Переможці Акції мають право вільного доступу до наданої ними
інформації (персональних даних), зазначеної вище, з метою уточнення та/або зміни наданої ними
інформації у разі настання такої необхідності (зміна прізвища тощо) у відповідності до Закону України
«Про захист персональних даних». Персональні дані Переможців Акції зберігатимуться Організатором
відповідно до строків, визначених чинним законодавством.
8.3. Приймаючи участь в Акції, Учасники Акції дають свою згоду на розміщення Організатором Акції в
інформаційних повідомленнях інформації про переможців Подарункового Фонду.
8.4. Організатор гарантує об'єктивність при визначенні Учасників Акції, які здобули право отримання
Подарунків Акції.

______________
* мається на увазі придбаня подарунка за 1,00 грн. у т.ч. ПДВ 0,17 грн.
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