Умови Акції - розіграшу для фізичних осіб - Вкладників АТ «БАНК СІЧ»
«Золота пора»
Організатором проведення Акції - розіграшу «Золота пора» (далі – Акція) є АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» (надалі - Банк), код ЄДРОУ 37716841, місцезнаходження:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 63.
Місце проведення Акції: місто Київ, Володимирське відділення АТ «БАНК СІЧ» у м. Києві,
розташоване за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.61-Б.
Учасниками Акції є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які
в установленому законодавством порядку отримали реєстраційний номер облікової картки
платників податків України, та які на дату проведення Акції досягли 18 років, постійно
проживають на території України, та розмістили у Володимирському відділенні АТ «БАНК
СІЧ» у м. Києві вклад в іноземній валюті або продовжили строк розміщення вкладу в
іноземній валюті (для вкладів, строк розміщення яких закінчується в період дії Акції) на
умовах та в порядку, як це зазначено нижче в цих Умовах.
Не визнаються учасниками Акції і не мають права брати в ній участь особи, які не досягли
18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи, а також особи, які постійно не
проживають на території України (не є резидентами) станом на період проведення Акції.
В рамках проведення Акції подарунком учаснику, який в результаті розіграшу став
переможцем, є зливок золота номінальною масою 1 (один) грам 999,9 проби. Загальна
кількість подарунків за всі три періоди дії Акції – 15 зливків золота кожен номінальною
масою 1 (один) грам 999,9 проби.
Інформація щодо проведення Акції, в тому числі Умови проведення Акції, розміщуються на
офіційному сайті Банку: www.sichbank.com.ua та на сторінках Банку у соціальних мережах
Facebook (https://m.facebook.com/banksich) та Instagram (https://www.instagram.com/banksich).
Умови Акції (включаючи зміни та доповнення до них), що розміщені на офіційному сайті
Банку: www.sichbank.com.ua та на сторінках Банку у соціальних мережах Facebook
(https://m.facebook.com/banksich) та Instagram (https://www.instagram.com/banksich) є єдиним
документом, в якому визначені умови проведення Акції.
Акція не є азартною грою або лотереєю та не передбачає будь-яких платежів за допуск до
участі в ній.
Участь в Акції є безкоштовною. Банк не отримує винагороду від учасників за їх участь в
Акції.

УМОВИ АКЦІЇ
Акція триватиме в період з 10 листопада 2020 року по 24 грудня 2020 року включно, та
поділятиметься на три періоди тривалістю 15 календарних днів кожен:
1-й період – з 10 листопада 2020 року по 24 листопада 2020 року включно;
2-й період – з 25 листопада 2020 року по 09 грудня 2020 року включно;
3-й період – з 10 грудня 2020 року по 24 грудня 2020 року включно.

В розіграші зливку золота номінальною масою 1 (один) грам 999,9 проби у відповідному
періоді дії Акції приймають участь лише ті учасники, які розмістили
вклади/продовжили строк розміщення вкладів протягом дії такого відповідного періоду
проведення Акції.
Для участі в Акції необхідно виконати наступні умови:
Ø розмістити у Володимирському відділенні АТ «БАНК СІЧ» у м. Києві (розташоване за
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.61-Б) вклад в іноземній валюті, а саме:
у доларах США – в сумі від 5 000,00 дол. США, або в євро – в сумі від 4 500,00 Євро,
строком від 3 місяців до 1 року (включно) відповідно до умов будь-якого із
затверджених Банком депозитних продуктів: «Банківська класика», «Універсальний»,
«Скарбниця», «Відпочинок»
або
Ø продовжити строк вкладу від 3 місяців до 1 року (включно), що розміщений в іноземній
валюті у Володимирському відділенні АТ «БАНК СІЧ» у м. Києві (розташоване за
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.61-Б), а саме:
у доларах США – в сумі від 5 000,00 дол. США, або в Євро – в сумі від 4 500,00 Євро,
відповідно до умов будь-якого із затверджених Банком депозитних продуктів:
«Банківська класика», «Універсальний», «Скарбниця», «Відпочинок».
Кількість вкладів, які може розмістити один учасник у відповідний період дії Акції/кількість
договорів, строки розміщення яких продовжено у відповідний період дії Акції, – не більше 2
(двох), незалежно від того, згідно умов якого депозитного продукту Банку розміщений
вклад/продовжений строк розміщення вкладу.
Кожний вклад, що розміщується або продовжується строк його розміщення на вказаних
вище умовах, надає учаснику додатковий шанс для перемоги в Акції.
Під час дії кожного періоду дії Акції розігрується 5 (п’ять) зливків золота номінальною
масою 1 (один) грам 999,9 проби. Тобто, після закінчення кожного відповідного періоду
Акції визначаються 5 (п’ять) переможців, кожен з яких гарантовано отримує зливок золота
номінальною масою 1 (один) грам 999,9 проби.
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ СЕРЕД УЧАСНИКІВ АКЦІЇ
Визначення переможців в кожному періоді з числа учасників такого періоду дії Акції, які
відповідають цим Умовам, відбуватиметься тричі, по закінченню кожного періоду Акції (а
саме наступного робочого дня після дня закінчення кожного періоду дії Акції) в наступні
календарні дати:
ü 25 листопада 2020 року;
ü 10 грудня 2020 року;
ü 28 грудня 2020 року.
Обрання переможців буде здійснюватися з використанням он-лайн ресурсу random.org, що
випадковим методом здійснює вибірку номерів договорів банківського вкладу для
визначення переможців. Відповідно до номеру договору банківського вкладу, обраного
випадковим методом з використанням он-лайн ресурсу random.org, Банк визначає прізвище,
ім’я, номер контактного телефону учасника-переможця.

Результати визначення переможців фіксуються Протоколом підсумків розіграшу, що
складається Банком в день проведення розіграшу та визначення переможців.
Результати визначення переможців по закінченню кожного періоду Акції будуть вважатися
остаточними і будуть розміщені на офіційному сайті Банку не пізніше дня визначення
переможців по закінченню кожного періоду Акції, а саме не пізніше 25 листопада 2020 року,
10 грудня 2020 року та 28 грудня 2020 року.
Кожен з переможців має право отримати свій подарунок, а саме зливок золота номінальною
масою 1 (один) грам 999,9 проби, в строк не пізніше 26.02.2021 року (включно).
ПОВІДОМЛЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ СЕРЕД УЧАСНИКІВ АКЦІЇ
АТ «БАНК СІЧ» здійснює інформування усіх переможців Акції про їх перемогу в Акції
протягом 3 (трьох) робочих днів з дня складання Протоколу підсумків розіграшу, шляхом
здійснення дзвінків на контактний номер телефону, вказаний переможцями під час
оформлення вкладу або продовження строку розміщення вкладу.
Відповідальні працівники Банку зв'язуються з переможцями в робочі банківські дні:
ü ПН-ЧТ – з 09:00 до 18:00;
ü ПТ та передсвяткові дні – з 09:00 до 16:45.
У випадку, якщо при здійсненні Банком дзвінка переможцю, його контактний номер
телефону не відповідає протягом 3 (трьох) робочих днів з дня складання Протоколу
підсумків розіграшу, або переможець відмовився від виграного зливку золота, переможець
втрачає будь-яке право на отримання подарунку та не може претендувати на його
компенсацію. В такому випадку Банк анулює результати Акції щодо перемоги вказаного
переможця. Зазначений факт фіксується відповідним Протоколом.
Банк не несе відповідальності за роботу операторів зв’язку, будь-які помилки мобільного
зв’язку, внаслідок яких Банк був позбавлений можливості додзвонитися переможцю Акції.
Учасники Акції, які стали переможцями та отримали подарунки, самостійно несуть
відповідальність за достовірність наданої ними інформації, в тому числі інформації щодо
контактів з ними.
Банк не несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, в тому числі
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, суттєві зміни у
законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші обставини, непідвладні
контролю з боку Банку.
Банк не несе відповідальності по відношенню до подальшого використання переможцями
Акції зливків золота після їх отримання.
Приймаючи участь в Акції, учасник, який став переможцем в результаті проведення
розіграшу зливку золота номінальною масою 1 (один) грам 999,9 проби в якості подарунка,
надає свою безумовну і безвідкличну згоду на розміщення на офіційному сайті Банку та на
сторінках Банку у соціальних мережах Facebook (https://m.facebook.com/banksich) та
Instagram (https://www.instagram.com/banksich) інформації про факт його перемоги із
зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові та інших даних про переможця, в тому числі номеру
договору банківського вкладу, без будь-якої винагороди.

ОТРИМАННЯ ПЕРМОЖЦЯМИ ПОДАРУНКУ - ЗЛИВКУ ЗОЛОТА НОМІНАЛЬНОЮ
МАСОЮ 1 (ОДИН) ГРАМ 999,9 ПРОБИ
Кожному переможцю Акції Банк видає зливок золота номінальною масою 1 (один) грам
999,9 проби, що зберігається в операційній касі Банку, за умови проведення ідентифікації та
верифікації переможця згідно чинного законодавства.
У випадку, якщо переможець Акції з будь-яких причин не може отримати подарунок
особисто, такий переможець не має права передавати (в тому числі у спадщину)/поступатися
або іншим чином відчужувати своє право на отримання подарунку третій особі.
Переможець отримує зливок золота номінальною масою 1 (один) грам 999,9 проби у
Володимирському відділенні АТ «БАНК СІЧ» у м. Києві (розташоване за адресою: м. Київ,
вул. Володимирська, буд.61-Б).
Відповідальним за вручення переможцю зливку золота номінальною масою 1 (один) грам
999,9 проби є представник Банку – Відповідальна особа Володимирського відділення АТ
«БАНК СІЧ» у м. Києві (далі – Відповідальна особа).
Переможець Акції з усіх питань звертається до Відповідальної особи.
Відповідальна особа Банку в обов'язковому порядку укладає з кожним переможцем Акції
Акт приймання-передачі зливку золота номінальною масою 1 (один) грам 999,9 проби в
2 (двох) оригінальних примірниках для кожної із сторін (в зазначеному випадку – один для
Банку, другий – для переможця Акції).
Банк як організатор Акції виконує функцію податкового агента, відповідно до вимог чинного
законодавства України, та здійснює нарахування і перерахування до бюджету сум податків
та зборів з доходу переможця Акції, а також надає відповідну інформацію про такі доходи і
сплачені податки/збори до уповноважених органів в порядку та строки, визначені чинним
законодавством України.
Переможець Акції дає згоду на отримання зливку золота номінальною масою 1 (один) грам
999,9 проби та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб і військового
збору, а також будь-яких інших обов’язкових податків/зборів/платежів, у розмірах,
встановлених чинним законодавством України.
ІНШІ УМОВИ
Рішення Банку з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та не
підлягають перегляду.
Банк не відповідає за будь-які витрати переможців, які пов’язані з отриманням і подальшим
використанням зливків золота. Всі учасники Акції самостійно оплачують всі витрати,
понесені ними в зв’язку з їх участю в Акції.
Банк залишає за собою право достроково припинити або змінювати Умови проведення Акції
з обов’язковим розміщенням зазначеної інформації на офіційному сайті Банку
www.sichbank.com.ua та на сторінках Банку у соціальних мережах Facebook
(https://m.facebook.com/banksich) та Instagram (https://www.instagram.com/banksich).
Банк не несе відповідальності за не ознайомлення, або несвоєчасне ознайомлення
учасниками Акції з інформацією щодо дострокового припинення або зміни умов Акції.

Учасник Акції, який прийняв участь в Акції, підтверджує, що ознайомлений з цими Умовами
та надає свою повну та безумовну згоду з умовами Акції.
Беручи участь в Акції, учасники Акції надають Банку свою повну та безумовну згоду на
будь-яке правомірне використання Банком наданої учасниками Акції інформації, у т.ч. на
використання прізвища, ім'я, по батькові, номеру договору банківського вкладу, фотографій,
інтерв’ю або інших матеріалів про них, з рекламною/маркетинговою метою, право публікації
в засобах масової інформації, на Інтернет-сайті Банку, в соціальних мережах, друкованих
виданнях, аудіо та відеоматеріалах, а також для надсилання інформації, повідомлень. При
цьому, таке використання даних учасників Акції здійснюється Банком на безоплатній основі
і не відшкодовуватиметься Банком та/або його уповноваженими особами. Згода, надана
учасниками Акції відповідно до цих умов проведення Акції, є належним чином оформленою
згодою, у тому числі у розумінні статей 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону
України «Про захист персональних даних».
Надана згода учасників Акції на будь-яке правомірне використання інформації щодо них є
остаточною та не потребує будь-яких підтверджень, заяв тощо та/або виконання будь-яких
інших дій.
Надаючи будь-які дані та інформацію про себе, учасники Акції підтверджують та надають
згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або
передачу третім особам) особистих персональних даних відповідно до мети обробки,
затвердженої Банком, та надають свою згоду на використання персональних даних.
Беручи участь в Акції, учасники Акції надають свою згоду, що їх персональні дані можуть
бути використані Банком та уповноваженими ними особами без будь-яких часових
обмежень. Надаючи будь-які дані та інформацію про себе, учасник Акції підтверджує, що
він/вона повідомлені про права, передбачені Законом України «Про захист персональних
даних», мету збору та оброки персональних даних, склад і зміст зібраних персональних
даних та осіб, яким можуть бути передані персональні дані.
Беручи участь в Акції, учасники Акції погоджуються з тим, що надані ними персональні дані
обробляються Банком виключно з метою проведення Акції, у тому числі з метою виконання
вимог чинного законодавства щодо податкового та бухгалтерського обліку.
Банк не несе відповідальності за захист персональних даних, розміщених самостійно
учасниками Акції, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення,
блокування, копіювання, поширення персональних даних або здійснення інших
неправомірних дій щодо персональних даних.
Учасник Акції може відкликати згоду на обробку персональних даних Банком, надавши
відповідну заяву за адресою: 03160, м. Київ, вул. Володимирська, 63, але при цьому він
втрачає право на участь в Акції/отримання подарунку.
Усі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.
УВАГА! В Акції не приймають участь співробітники АТ «БАНК СІЧ» та/або їх близькі
родичі (батьки, діти, рідні сестри/брати, чоловік/дружина).

