ОФІЦІЙНІ УМОВИ АКЦІЇ
«Додатковий кешбек»
1. Загальні положення.
1.1. В цих Умовах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Умов, застосовуються
терміни, які мають наступне значення:
Банк – Акціонерне товариство «ОКСІ БАНК», юридична особа, створена та зареєстрована за
законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 09306278, місцезнаходження:
79019, м. Львів, вул. Газова, 17, ліцензія Національного банку України № 247 від 15.11.2011 року,
№ 30 за Державним реєстром банків, код банку (МФО) 300001, тел. 0 800 753 555.
Акція – маркетинговий захід під умовною назвою «Додатковий кешбек», що проводиться згідно
даних Умов.
Акційна операція – операція з безготівкового розрахунку за придбані товари, роботи, послуги (далі
разом – Товари), виконана з ініціативи учасника Акції за допомогою Мобільного додатку sportbank
(далі – Мобільний додаток) або електронного платіжного засобу (платіжної картки), емітентом
якого (якої) є Банку (далі – Картка), в певних торгово-сервісних підприємствах (ТСП), в т.ч. в
мережі Інтернет, яким призначений один з кодів Merchant Category Code (MCC), зазначених в цих
Умовах.
Заохочення – подарунок у грошовій формі, що нараховується та виплачується Банком учаснику
Акції у відсотку від суми здійсненої Акційної операції згідно даних Умов (виконання умов Акції,
передбачених даними Умовами).
MCC – спеціальний код категорії ТСП за придбані Товари, операції за якими враховуються для
нарахування та виплати Заохочення.
Інші терміни (не перераховані в п. 1.1 даних Умов), що використовуються в даних Умовах,
використовуються у значеннях, передбачених в Публічній пропозиції (оферті) АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОКСІ БАНК» на укладення Договору про відкриття поточного рахунку та видачу
платіжної картки, надання банківських, фінансових та інших послуг в межах проекту «Sportbank»
(далі – Публічна пропозиція) у редакції, чинній на момент початку дії Акції, які розміщені за вебпосиланням https://sportbank.com.ua/oferts_list.
1.2. Організатором Акції є Банк, що організовує проведення Акції, нараховує та виплачує учасникам
Акції Заохочення, а також виконує інші функції/обов’язки, передбачені цими Умовами.
1.3. Територія проведення Акції: Акція проводиться на території України, за винятком території,
що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м.
Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на
тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. № 1207-VII, а також ряду населених
пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію
рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання
терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13.04.2014 р.,
Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та
Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р. № 254-VIII, Указу
Президента України «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово
окупованих у Донецькій та Луганській областях» від 07.02.2019 р. № 32/2019).
1.4. Період проведення Акції: з 01.10.2020 р. до 31.10.2020 р. (включно). Банк має право в
односторонньому порядку змінити (продовжити чи достроково припинити), скасувати проведення
Акції.
2. Порядок участі, учасники.
2.1. В Акції приймають участь фізичні особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.
2.2. Умови Акції автоматично поширюються на діючих та нових клієнтів Банку.

2.3. Учасником Акції може бути будь-яка фізична особа, яка уклала з Банком договір відповідно до
умов Публічної пропозиції (незалежно від часу укладення такого договору та редакції Публічної
пропозиції, що була чинна на момент укладення такого договору).
2.4. Участь в Акції неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб
здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.
2.5. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає всім вимогам даних Умов,
необхідно протягом періоду проведення Акції здійснити щонайменше 1 (одну) Акційну операцію
за рахунок власних та/або кредитних коштів.
2.6. Беручи участь в Акції, учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними
Умовами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на
отримання Заохочення за Акцією на умовах та в порядку, визначених цими Умовами. Невиконання
даних Умов вважається відмовою особи від участі в Акції.
2.7. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
- дотримуватися вимог даних Умов та норм чинного законодавства України;
- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого учасника в
Акції.
2.8. Порушення учасником Акції цих Умов (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення
Акції) або відмова учасника Акції від їх належного виконання вважається відмовою учасника Акції
від участі в Акції та отриманні Заохочення. У випадку порушення будь-якого з положень та/або
вимоги цих Умов, навіть при виконанні всіх інших положень Умов, така особа втрачає право на
отримання Заохочення та будь-якої компенсації.
2.9. Право на участь в Акції, а також на отримання Заохочення за Акцією не може бути передано,
відступлено тощо учасником Акції іншій особі.
3. Заохочення, порядок та умови їх виплати.
3.2. Заохочення встановлюються Банком у розмірі та за категоріями, передбаченими в Додатку до
цих Умов, та розраховується у відсотках від суми кожної Акційної операції, яка була здійснена та
відображена на рахунку в звітному розрахунковому періоді.
3.3. Учасник Акції може отримати Заохочення необмежену кількість разів.
3.4. Учасник отримує Заохочення на Картку, з використанням якої була здійснена Акційна операція.
3.5. Клієнт може отримати інформацію щодо нарахованого Заохочення у Мобільному додатку. В
Мобільному додатку здійснюється приблизний інформаційний розрахунок суми Заохочення за
кожною операцією за фактом її проведення. Остаточна сума Заохочення нараховується та
виплачується у кінці розрахункового періоду з урахуванням умов нарахування та виплати
Заохочень, викладених в даних Умовах та може відрізнятися від тієї, що відображена в Мобільному
додатку.
3.6. З суми нарахованого Заохочення утримується сума податків та зборів відповідно, у порядку та
розмірах, які встановлені законодавством. Учасники Акції, отримуючи суму Заохочення, розуміють
та підтверджують, що отримують від Банку дохід, у зв’язку з чим Банк має статус податкового
агента та з суми Заохочення утримує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір в розмірах,
які встановлені законодавством, та подає інформацію щодо таких доходів та утриманого
податку/збору до контролюючих державних органів. При цьому, якщо відповідно до норм
законодавства ставка податку/збору, що застосовується до доходу передбаченого цими Умовами,
буде збільшена або зменшена/введено новий податок/збір/скасовано діючий тощо, розмір доходу,
що підлягає виплаті Учаснику Акції, змінюється відповідно до змін встановлених (прийнятих) щодо
ставок оподаткування.
3.7. Сума Заохочення, яку може отримати учасник Акції в одному розрахунковому періоді,
обмежується (лімітується) Банком та сумарно із сумою кешбек, нарахованого відповідно до умов
Публічної пропозиції, не може бути меншою ніж 100,00 (сто) гривень та більшою за 555,00 (п’ятсот
п’ятдесят п’ять) гривень (включно):
- у разі не досягнення сумарно нарахованого Заохочення та кешбеку, нарахованого відповідно до

умов Публічної пропозиції, мінімальної суми в межах розрахункового періоду згідно п. 3.6 даних
Умов, виплата суми Заохочення не здійснюється;
- у разі досягнення сумарно нарахованого Заохочення та кешбеку, нарахованого відповідно до умов
Публічної пропозиції, максимальної суми в межах розрахункового періоду згідно п. 3.6 даних Умов,
нарахування Заохочення припиняється до наступного розрахункового періоду.
3.8. Виплата Заохочення учаснику Акції здійснюється в безготівковій формі в національній валюті
України, шляхом її зарахування на рахунок учасника Акції в Банку у розрахунковому періоді, в
якому були здійснені Акційні операції, в останній робочий день відповідного календарного місяця
поточного розрахункового періоду.
3.9. Банк не нараховує та не виплачує Заохочення:
- якщо Акційна операція після її здійснення учасником Акції була скасована учасником Акції;
- якщо учасник Акції повернув Товар, придбаний та повернутий останнім в одному розрахунковому
періоді;
- у разі виникнення понадлімітної заборгованості учасника Акції перед Банком;
- якщо розмір Заохочення сумарно із сумою кешбек, нарахованого відповідно до умов Публічної
пропозиції, в розрахунковому періоді складає менше встановленого Банком ліміту, передбаченого
в п. 3.6 даних Умов, тобто розмір Заохочення сумарно із сумою кешбек, нарахованого відповідно
до умов Публічної пропозиції, складає менше 100,00 (сто) гривень, така сума переноситься для
виплати на наступний розрахунковий період;
- у разі неможливості ідентифікації ТСП при перевірці під час/після здійснення Акційної операції
на приналежність визначеній цими Умовами категорії МСС;
- у випадку помилкової сплати Банком Заохочення та/або кешбеку відповідно до умов Публічної
пропозиції в попередньому (-іх) розрахунковому (-их) періоді (-ах) у розмірі (-ах) більшому ніж
передбачено в п. 3.6 Умов та/або в Публічній пропозиції.
3.10. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Умовами, позбавляє відповідного
учасника Акції можливості отримати Заохочення.
3.11. Банк може в односторонньому порядку відмовити у нарахуванні та виплаті Заохочення за
Акційними операціями у разі виявлення Банком ознак використання Мобільного додатку та/або
Картки з метою зловживання правом на отримання Заохочень, а саме відсутність розрахункових
операцій з використанням Карти в ТСП будь-яких категорій, за виключенням тих, нарахування
Заохочень за якими передбачено цими Умовами.
3.12. Банк призупиняє нарахування учаснику Акції Заохочень у разі виникнення понадлімітної
заборгованості учасника Акції перед Банком. Після погашення понадлімітної заборгованості, Банк
продовжує нараховування Заохочень за здійснені Акційні операції.
3.13. Якщо учасник Акції здійснив Акційну операцію в ТСП, який відноситься до категорії,
передбаченої додатком до цих Умов, і не виявив в Мобільному додатку у закладинці «Бонуси»
нарахованої суми Заохочення, учаснику Акції необхідно здійснити наступні дії:
- звернутись до Банку за допомогою узгоджених каналів зв’язку;
- надати Банку додаткову інформацію щодо виконаної Акційної операції, а саме чеки, які
підтверджують Акційну операцію (фіскальний або електронний).
3.13.1. Виходячи з отриманої від учасника Акції інформації, Банк проводить внутрішнє
розслідування.
3.13.2. У разі позитивного рішення, Банк додає категорію МСС і Merchant id, за такою Акційною
операцією до власного списку винятків відповідної категорії Товарів. Надалі, за всіма операціями
здійснені в такому ТСП, буде нараховуватись Заохочення.
3.13.3. У разі негативного рішення, Банк не нараховує та не виплачує Заохочення за відповідною
операцією.
3.13.4. Про всі рішення з приводу вищевказаного питання Банк повідомляє учасника Акції через
узгоджені канали зв’язку (у разі звернення учасника Акції).
4.

Інші положення.

4.1. Інформування щодо Умов Акції, порядок отримання Заохочень, їх зміну здійснюється шляхом
розміщення Умов, змін до них за веб-посиланням https://www.okcibank.com.ua/privatnimklientam/platizhni-kartki.
4.2. Ці Умови можуть бути змінені та/або доповнені Банком в односторонньому порядку протягом
всього періоду проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту
опублікування відповідних змін/доповнень (нової редакції Умов) за веб-посиланням, вказаним в п.
4.1 даних Умов.
4.3. Банк звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх
зобов’язань за цими Умовами, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили
(форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру,
блокади, епідемії, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території
України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, карантину,
інших обмежувальних заходів, або через інші непідвладні контролю з боку Банку обставини.
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 Банк залишає за собою. Таке рішення Банку є остаточним і оскарженню не підлягає.
4.5. Банк не несе ніякої відповідальності щодо подальшого використання Заохочення учасниками
Акції після його отримання.
4.6. Терміни, що вживаються у цих Умовах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в
рамках цих Умов.
4.7. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Умовах, регулюються у відповідності до Публічної
пропозиції (в т.ч. за аналогією) та чинного законодавства України.

Додаток до
Офіційних умов акції «Додатковий кешбек»,
період проведення: з 01.10.2020 р. до 31.10.2020 р. (включно)

Категорія/
Тип ТСП

Розмір
Заохочення

Авто і АЗС

1%

Одяг і взуття

5%

MCC
5172, 5511, 5521, 5531, 5532, 5533, 5541, 5542, 5551,
5561, 5571, 5592, 5598, 5983, 7511, 7523, 7524, 7531,
7534, 7535, 7538, 7542, 7549, 9752
5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661,
5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5948, 5949, 7251,
7296.

