УМОВИ АКЦІЇ
«Фітнес в подарунок»
1. Загальні положення.
1.1. В цих Умовах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Умов, застосовуються терміни,
які мають наступне значення:
Клієнт – користувач (держатель) платіжної картки під торговою маркою sportbank, що емітована
Організатором Акції.
Картка sportbank – платіжна картка під торговою маркою sportbank, емітована Організатором Акції.
Акція – маркетинговий захід під умовною назвою «Фітнес в подарунок», що проводиться згідно даних
Умов.
Фітнес в подарунок – абонемент (клубна картка) категорії «КЛАСІК», типу «індивідуальна повна
клубна картка», для відвідування одного фітнес-клубу Sport Life (далі – Sport Life), обраного Клієнтом
із запропонованого переліку, протягом одного календарного місяця (30 днів з моменту активації
абонемента), що отримує Клієнт при виконанні умов Акції, що передбачені даними Умовами.
1.2. Територія проведення Акції: Акція проводиться на території України, за винятком території, що
визнана як тимчасово окупована.
1.3. Період проведення Акції: з 00:00 год. 01.03.2021 р. до 23:59 год. 31.01.2022 р. (включно). Акція
може бути продовжена або достроково припинена (скасована) в односторонньому порядку, про що
Організатор Акції повідомляє у спосіб, в який повідомлено про умови Акції.
1.4. Організатор Акції – АТ «ОКСІ БАНК», ідентифікаційний код 09306278, місцезнаходження
79019, м. Львів, вул. Газова, 17, Ліцензія Національного банку України № 247 від 15.11.2011, номер у
Державному реєстрі банків 247.
2. Порядок участі в Акції.
2.1. В Акції приймають участь Клієнти, які досягли 18 років та відповідають усім вимогам та умовам
Акції.
2.2. Учасником Акції може бути будь-який Клієнт, окрім діючих клієнтів Sport Life (осіб, які мають
діючий абонемент будь-якого фітнес-клубу Sport Life), а також Клієнтів, які мають понадлімітну та/або
прострочену заборгованість за Карткою sportbank. Після погашення понадлімітної та/або простроченої
заборгованості, Клієнт може брати участь в Акції у порядку, передбаченому даними Умовами.
2.3. Не приймають участь в Акції неповнолітні особи, особи з обмеженою дієздатністю та недієздатні
особи.
2.4. Беручи участь в Акції, Клієнт надає АТ «ОКСІ БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», ТОВ «СЛ СЕЙЛС»
згоду на обробку своїх персональних даних (ПІБ, мобільний телефон, дата народження, місце
проживання, адреса електронної пошти тощо) відповідно до вимог Закону України «Про захист
персональних даних», включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення,
використання, знищення, передачу своїх персональних даних третім особам в обсязі, необхідному для
виконання всіх умов даної Акції, з метою надання Клієнту Фітнесу в подарунок. Згода на обробку
персональних даних надається на строк проведення Акції.
2.5. Беручи участь в Акції Клієнт підтверджує факт ознайомлення з даними Умовами, правилами Sport
Life, що розміщені за посиланням www.sportlife.ua/uk/rules, і надає свою повну та безумовну згоду з
ними, а також те, що йому відома мета використання його персональних даних згідно даних Умов.
2.6. Невиконання Клієнтом даних Умов вважається відмовою Клієнта від участі в Акції.
2.7. Клієнт під час участі в Акції зобов’язується:
- дотримуватися вимог даних Умов та норм чинного законодавства України;
- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Клієнта в Акції.
2.8. Порушення Клієнтом цих Умов (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або
відмова Клієнта від їх належного виконання вважається відмовою Клієнта від участі в Акції та від
отримання Фітнесу в подарунок. У випадку порушення будь-якого з положень та/або вимоги цих Умов,
навіть при виконанні всіх інших положень Умов, такий Клієнт втрачає право на отримання Фітнесу в
подарунок та будь-якої компенсації.

3. Порядок та умови отримання Фітнесу в подарунок.
3.1. Для того, щоб отримати Фітнес в подарунок, Клієнту необхідно протягом одного календарного
місяця, починаючи з лютого 2021 року та в межах періоду проведення Акції, здійснити безготівкові
розрахункові операції з оплати товарів, робіт, послуг на загальну суму не менш ніж 25 000 (двадцять
п’ять тисяч) гривень з використанням Картки sportbank за рахунок власних та/або кредитних коштів.
Операції з переказу коштів (p2p, за реквізитами тощо), зняття готівки та інші операції не враховуються
до вищезазначеної суми.
3.2. Про виконання Клієнтом п. 3.1 даних Умов та про можливість отримання Фітнесу в подарунок
Клієнт повідомляється Організатором Акції через мобільний додаток sportbank та/або іншими
каналами зв’язку. В момент або одразу після отримання такого повідомлення Клієнт повинен обрати
із запропонованого переліку один з фітнес-клубів Sport Life, який буде відвідувати.
3.3. Клієнт, що виконав п. 3.1 даних Умов, повинен активувати абонемент (підписати акцепт про
прийняття правил Sport Life) в одному обраному, із запропонованого переліку, фітнес-клубі Sport Life
до кінця місяця, в якому його повідомлено про надання Фітнесу в подарунок згідно п. 3.2 даних Умов.
Клієнт, що не виконав/несвоєчасно виконав такий обов’язок, вважається таким, що відмовився від
отримання Фітнесу в подарунок.
3.4. Клієнт, що активував абонемент Sport Life згідно п. 3.3 даних Умов, може відвідувати обраний із
запропонованого переліку фітнес-клуб Sport Life необмежену кількість разів протягом 30 календарних
днів з моменту активації абонемента. Клієнт не має права змінювати протягом вказаного періоду
обраний для відвідування фітнес-клуб Sport Life.
3.5. Згідно п. 3.3, 3.4 даних Умов Клієнт отримує можливість відвідувати тренажерний зал та групові
заняття в обраному із запропонованого переліку фітнес-клуб Sport Life відповідно до умов абонемента
категорії «КЛАСІК», типу «індивідуальна повна клубна картка», без можливості отримання
додаткових послуг (відвідування басейну, сауни тощо). Такі додаткові послуги Sport Life, Клієнт може
отримати за умови їх оплати за власний рахунок.
3.6. Право на участь в Акції, а також на отримання Фітнесу в подарунок за Акцією не може бути
замінено грошовою компенсацією чи компенсацією у іншій формі/спосіб.
3.7. Невиконання будь-яких положень цих Умов позбавляє відповідного Клієнта можливості отримати
Фітнес в подарунок.
3.8. У наданні Фітнесу в подарунок Клієнту може бути відмовлено чи достроково припинено у разі
виявлення ознак використання Картки sportbank з метою зловживання правом на отримання Фітнесу в
подарунок та/або у разі порушення Клієнтом даних Умов чи правил Sport Life, що розміщені за
посиланням www.sportlife.ua/uk/rules.
3.9. Клієнт може отримувати Фітнес в подарунок необмежену кількість разів (але не більше 1 разу на
календарний місяць) при виконанні умов Акції.
4. Інші положення.
4.1. Інформування щодо Умов Акції, порядок отримання Фітнесу в подарунок, їх зміну здійснюється
Організатором Акції у спосіб, в який повідомлено про умови Акції.
4.2. Ці Умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку
в будь-який момент протягом всього періоду проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають
чинності з моменту опублікування Організатором Акції відповідних змін/доповнень (нової редакції
Умов) у спосіб, в який повідомлено про умови Акції.
4.3. Фітнес в подарунок може не надаватись, якщо це є наслідком дії обставин непереборної сили
(форс-мажор), у тому числі: введення чи посилення карантину, карантинних обмежень, 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, інших обмежувальних заходів, або через інші непідвладні контролю
обставини.
4.4. Усі питання та претензії щодо Акції приймаються службою підтримки Організатора Акції за
телефоном 0 800 753 555, 044 353 80 00 або через мессенджери, що наведені у мобільному додатку
sportbank.
4.5. 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
здійснюється Організатором Акції та/або Sport Life. Таке рішення Організатора Акції та/або Sport Life
є остаточним і оскарженню не підлягає.
4.6. Метою проведення Акції є рекламування Організатором власних послуг, збільшення
безготівкових операцій Клієнтів, підвищення лояльності Клієнтів по відношенню до себе.
4.7. Якщо це буде вимагатись чинним законодавством, Організатор Акції виконує функції податкового
агента, та за рахунок власних витрат сплачує до державного або відповідного місцевого бюджету
податки та збори в розмірах і порядку, які встановлені чинним законодавством, а також подає
інформацію щодо таких доходів Клієнта та сплачених податків, зборів до контролюючих державних
органів.
4.8. Для супроводження проводження окремих частин Акції Організатором Акції можуть залучатись
треті особи.
4.9. Терміни, що вживаються у цих Умовах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках
цих Умов.
4.10. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Умовах, регулюються Договором про відкриття
поточного рахунку та видачу платіжної картки, надання банківських, фінансових та інших послуг в
межах проекту «Sportbank», правилами Sport Life та чинним законодавством України.

