Офіційні Правила проведення Акції
«Заправляйся грошима»
1.
Загальні положення
1.1. Ці офіційні Правила проведення Акції «Заправляйся грошима» (далі у тексті —
Правила) визначають порядок проведення та умови участі в маркетинговій кампанії АТ
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далі у тексті – Акція).
1.2. Приймаючи участь в Акції, кожна особа тим самим засвідчує факт повного та
належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну
беззаперечну згоду з Правилами.
1.3. Ці Правила, в тому числі строк проведення Акції, можуть бути змінені або
доповнені Організатором та Партнером Акції за згодою, без будь-якого спеціального
попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил
вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, яка вказана в п. 8.5.
даних Правил. 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
1.4. Організатор та Партнер мають право достроково припинити або продовжити строк
проведення Акції шляхом розміщення відповідного повідомлення на своїх офіційних
сайтах, що зазначені у п. 8.5. цих Правил.
2.
Організатор та Партнер Акції
2.1. Організатором Акції (далі – Організатор, Банк) виступає АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ
ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», місцезнаходження: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д.
2.2. Партнером Акції (далі – Партнер) виступає ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ»,
місцезнаходження: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.
3.
Визначення термінів
3.1. Терміни в цих Правилах вживаються у наступному значенні:
3.1.1. «Е-Сертифікат» - документ, що підтверджує право пред’явника (Отримувача) на
отримання у Партнера товарів з представленого асортименту Партнера (а саме – пальне та
товари народного споживання, крім алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових
виробів, а також товарів та послуг, що підпадають під категорію акційних), що
реалізуються на АЗК, які працюють під ТМ «WOG».
3.1.2. «Номінальна вартість Е-Сертифікату» – сума, в межах якої Отримувач Сертифікату
може отримати товари/послуги та/або сума розміру знижки на товари та/або послуги в
межах номіналу Сертифікату при придбанні товарів та/або послуг, що реалізується на
АЗК, які працюють під ТМ «WOG». Номінальна вартість кожного Е-Сертифікату –
1500,00 (одна тисяча п’ятсот) гривень.
3.1.3. Програма лояльності «Прайд» – комплексна система заходів в рамках якої
учасники програми мають можливість накопичувати бонуси та отримувати винагороди.
Офіційні правила Програми розміщені за посиланням: https://wog.ua/ru/rules/.
3.1.4. «Картка Прайд» – картка, яка дає можливість учасникам Програми лояльності
«Прайд» накопичувати бонуси за придбання пального, товарів і послуг на АЗК, які
працюють під ТМ «WOG», та використовувати нараховані (накопичені) бонуси для
отримання винагород. Картка Прайд може бути: пластиковою (виготовлена з пластику з
магнітною смужкою) та/або віртуальною (електронною, розміщеною у мобільному
додатку).
3.1.5. АЗК «WOG» – автозаправні комплекси (автозаправні станції), що працюють під
ТМ «WOG», в яких Отримувач Е-Сертифікату має право отримати та використати бонуси
Програми лояльності «Прайд» в межах Номінальної вартості Е-Сертифікату.
3.1.6. «Право вимоги за Е-Сертифікатом» – право Отримувача Е-Сертифікату отримати
та використати бонуси Програми лояльності «Прайд» в мережі АЗК «WOG» згідно умов,
зазначених на сайті https://mypride.wog.ua/.
3.1.7. «Отримувач Е-Сертифікату» – особа, яка володіє Е-Сертифікатом і має право
вимоги за ним.
3.1.1. «Строк дії Е-Сертифікату» – строк, протягом якого Отримувач Е-Сертифікату має
право на отримання бонусів Програми лояльності «Прайд» в мережі АЗК «WOG» в межах

Номінальної вартості Е-Сертифікату та визначений умовами зазначеними на сайті
https://wog.ua/ru/rules/.
3.1.2. Банківський продукт «Споживчий кредит» - споживчий кредит на умовах
«Заправляйся грошима» та «Заправляйся грошима – рефінанс».
3.1.3. Договір про споживчий кредит – кредитний договір, укладений в рамках
Банківського продукту «Споживчий кредит» на умовах «Заправляйся грошима» або
«Заправляйся грошима-рефінанс».
3.1.4. Учасник Акції – повністю дієздатна фізична особа – громадянин та резидент
України, який відповідає вимогам/умовам цих Правил та який в Період проведення Акції
уклав з Банком Договір про споживчий кредит і виконав інші умови, встановлені цими
Правилами.
3.1.5. Період проведення Акції – це період часу, що відповідає строку проведення Акції,
протягом якого будь-яка фізична особа, яка відповідає умовам цих Правил, може стати
Учасником Акції.
3.2. Інші терміни, що використовуються в Правилах, розуміються відповідно до
чинного законодавства України.
4.
Учасники Акції та Період проведення Акції
4.1. Період проведення Акції: з 09:00 28.09.2021 року по 18:00 31.12.2021 р. включно.
4.2.
Акція проводиться у населених пунктах, де розміщені відділення та точки продажу
Організатора.
4.3. Участь в Акції мають право приймати повністю дієздатні фізичні особи –
громадяни та резиденти України, віком від 25 до 65 років включно, та які в Період
проведення Акції уклали з Банком Договір про споживчий кредит та належним чином
виконали усі дії, необхідні для участі в Акції.
4.4. Учасниками Акції не можуть бути нерезиденти України, а також особи, які мають
порушення у виконанні зобов’язань перед Банком за будь-яким договором, укладеним з
Банком.
4.5. Учасник Акції має право письмово відмовитися від отримання Е-Сертифікату в
момент отримання кредиту.
4.6. АЗК «WOG», які беруть участь у Акції, зазначені на сайті https://wog.ua.
4.7. З питань, що виникли у період дії Акції, Учасник може звернутися до КонтактЦентру Організатора за телефоном 0 800 50 30 05 або до Контакт-центру Партнера за
телефоном 0 800 300 525.
5.
Умови участі в Акції
5.1. Особи, що відповідають умовам, визначеним у розділі 4 цих Правил, та які у
Період проведення Акції звернуться до відділень або точок продажу Банку, перелік яких
зазначений на сайті https://www.bisbank.com.ua/, і укладуть Договір про споживчий
кредит на суму від 25 001,00 до 100 000,00 гривень, автоматично стають Учасниками
Акції та отримують Е-Сертифікат.
5.2. При оформленні Договору про споживчий кредит Учасник Акції отримує:
5.2.1. якщо сума кредиту від 25 001,00 грн. до 49 999,99 грн. – 1 одиницю Е-Сертифікату.
5.2.2. якщо сума кредиту від 50 000,00 грн. до 74 999,99 грн. – 2 одиниці Е-Сертифікату.
5.2.3. якщо сума кредиту від 75 000,00 грн. до 100 000,00 грн. – 3 одиниці Е-Сертифікату.
5.2.4. Учасник Акції підтверджує отримання Е-Сертифікату(тів) підписанням Акту
приймання-передачі Е-Сертифікату(тів).
5.2.5. Активація Е-Сертифікату відбувається автоматично на 15-тий календарний день
після підписання Договору про споживчий кредит за номером мобільного телефону
Учасника Акції.
5.2.6. Якщо учасник Акції відмовляється від Договору про споживчий кредит протягом
14 календарних днів з дня його укладення він автоматично позбавляється права на
використання Е-Сертифікату. В такому випадку активація «Е-Сертифікату» в порядку,
передбаченому п.5.2.5 Умов, не відбувається.
5.3. Податковим агентом Учасників Акції при врученні Е-Сертифікату є Організатор
Акції. Оподаткування вартості Е-Сертифікату проводиться Організатором відповідно до
вимог чинного законодавства України.

5.4. Після активації Е-Сертифікату при використанні бонусів Програми лояльності
«Прайд» на АЗК Партнера Учасник Акції повинен повідомити на касі оператора АЗК, що
бажає списати Бонуси Прайд.
5.5. Е-Сертифікат не є платіжним документом або цінним папером.
5.6. Е-Сертифікат не підлягає зворотному обміну на грошовий еквівалент.
5.7. Заміна Е-Сертифікату на будь-які інші види матеріальної компенсації – не
допускається.
5.8. Е-Сертифікати можуть бути отримані та використані Учасниками Акції лише у
відповідності до цих Правил.
5.9. Організатор та/або Партнер Акції не несуть відповідальності за надання Учасником
Акції некоректних чи не дійсних даних, внаслідок чого активація Е-Сертифікату буде
неможливою.
5.10. Результати Акції є остаточними і не можуть бути змінені, оскарженню та перегляду
не підлягають.
5.11. Процедура отримання Е-Сертифікатів не є лотереєю, або іншою, заснованою на
ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.
6.
Інформація/персональні дані/особисті немайнові права
6.1. В рамках проведення цієї Акції збір персональних даних окремо не проводиться.
Беручи участь в Акції, та отримуючи Е-Сертифікат кожен Учасник тим самим підтверджує
свою згоду Організатору/Партнеру на обробку, зберігання, використання, передачу та
поширення своїх персональних даних будь-яким незабороненим законодавством
способом, а також на безкоштовне використання наданої Організатору/Партнеру Акції
інформації з маркетинговою метою методами, що не порушують чинне законодавство
України (у т.ч. шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також розглядається
у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист
персональних даних».
6.2. Організатор/Партнер Акції гарантує, що під час збору, обробки та подальшого
використання інформації, отриманої від Учасників Акції, буде дотримуватися всіх
положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також
застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надавати її
лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним
законодавством України.
7.
Обмеження
7.1. Організатор/Партнер 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 України, інші непідвладні контролю з боку
Організатора/Партнера обставини.
7.2. Організатор/Партнер не несе відповідальності щодо подальшого використання
наданих Е-Сертифікатів після їх одержання або за нездатність Учасників Акції
скористатись ними не з вини Організатора/Партнера.
8.
Інші умови
8.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів
приєднання, а саме: можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання
однієї сторони до запропонованого договору, використовуючи Е-Сертифікат, Учасники
Акції погоджуються з Правилами та зобов’язуються їх виконувати.
8.2. Порушення Учасником Акції цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або
відмова Учасника Акції від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на
отримання Е-Сертифікату. При цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від
Організатора Акції будь-якої компенсації.
8.3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника Акції, в
тому числі транспортних, телефонних, які понесені останнім під час участі в Акції.
Організатор не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Партнера Акції.
8.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих
Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правил, право
вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і
оскарженню не підлягає.
8.5. Правила
участі
в
Акції
опубліковані
на
сайті
Організатора
https://www.bisbank.com.ua та на сайті Партнера https://wog.ua.

