Офіційні правила та умови акції для учасників Програми Mastercard Більше
«РЕЄСТРУЙСЯ У ПРОГРАМІ MASTERCARD БІЛЬШЕ ТА ОТРИМУЙ 30
ГРИВЕНЬ НА МОБІЛЬНИЙ РАХУНОК» (надалі – «Правила» та «Акція» відповідно)
1. ЗАМОВНИК ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
1.1. Організатором Акції є Представництво “МастерКард Юроп СА” в Україні (надалі –
Організатор), яке знаходиться за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 17/52, офіс 404А.
1.2. Виконавцем акції є ТОВ “АЙСМАРТ” (надалі – «Виконавець»). Адреса
місцезнаходження Виконавця: 04070 Україна, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5.
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. В Акції беруть участь повнолітні громадяни України, які є держателями карток
міжнародної платіжної системи Mastercard® (надалі – Картки), крім карток Maestro®,
емітованих банками України та іноземними банками, активованих до початку та/або в
Період проведення Акції (період Акції визначається згідно з пунктом 3.2. цих Правил) та
які повністю погоджуються з умовами цих Правил (далі – Учасники).
3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки
Крим та зони проведення АТО.
3.2. Період проведення Акції: з 7 ;жовтня 2016 р. до 10 листопада 2016 р. включно (далі
по тексту – «Період проведення Акції»).
4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ
4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на сайті
https://bilshe.com.ua/ (надалі – «Сайт») та за телефоном Гарячої лінії: 0 800 30 30 07 з 10:00
до 19:00.
5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1. Для участі в Акції необхідно:
5.1.1. Протягом Періоду проведення Акції здійснити реєстрацію на сайті
https://bilshe.com.ua/. Під Реєстрацією мається на увазі виконання такого порядку дій:
заповлення Реєстраційної Форми для участі в Програмі (з наданням прямої згоди на
участь у Програмі та прийняттям Правил), створення Облікового Запису Програми після
реєстрації для участі в Програмі та реєстрації першої картки Mastercard у програмі.
5.1.2. Увійти до особистого кабінету та обміняти отримані 10 (десять) балів, які було
нараховано за успішну реєстрацію та додавання картки на поповнення рахунку за обраним
номером мобільного телефону на 30 (тридцять) гривень.
5.2. Не відповідають умовам Акції:
5.2.1. Реєстрація, яка була здійснена до «00» годин «00» хвилин «10» жовтня 2016 року та
після «23» годин «59» хвилин «10» листопада 2016 року за київським часом;
5.3. Виконавець/Замовник узгодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників Акції
від участі в Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником
Акції цих Правил або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих
Правил. Замовник має право на внесення змін до даних Правил.
5.4. Організатор/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будьяких осіб Учасниками Акції. Організатор/Виконавець не беруть на себе відповідальності
за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
5.5. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється
відповідно до чинного законодавства України. Замовник та Організатор Акції не
зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
6.1. Фонд Заохочень Акції складається з одноразового поповнення будь-якого мобільного
рахунку на 30 (тридцять) гривень (надалі – «Поповнення»)
6.2. Загальна кількість Заохочень складає 15 000 (п'ятнадцять тисяч) поповнень.
6.2. Заохочення Акції мають бути призначені для особистого використання Учасником
Акції та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.
6.3. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право збільшити/змінити Фонд
Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не
передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень Акції. Якщо такі
зміни будуть мати місце, Виконавець/Замовник або залучені ними треті особи
повідомляють про них у порядку, передбаченому в розділі 4 цих Правил.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду
Учасника Акції з цими офіційними Правилами Акції. Порушення Учасником Акції цих
Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил
вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення Акції,
при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або
залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
7.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
ухвалює Замовник. При цьому рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.3. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за неотримання Учасником Акції з
причин, незалежних від Виконавця або Замовника, Заохочень Акції.
7.4. Виконавець і Замовник не несуть відповідальності за:
- неотримання Учасником Акції Заохочень Акції з вини самого Учасника Акції;
- за відмову Учасника Акції від одержання Заохочення Акції, якщо в ньому не виявлено
ніяких технічних невідповідностей.
7.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Виконавець та/або Замовник не
зобов’язані вести листування з потенційними Учасниками й надавати пояснення в усній
чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення чи будь-яких інших
подібних питань щодо даної Акції.
7.6. Замовник Акції має право внести зміни до умов даних Правил шляхом розміщення
нової редакції правил на Сайті.

