ОФІЦІЙНІ УМОВИ АКЦІЇ
«Готівка без комісії»
(далі -Умови)
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 «Готівка без комісії», що проводиться згідно
даних Умов.
Акційна операція – отримання Учасником акції готівки при знятті власних (не кредитних)
коштів з Рахунку.
Договір – укладений між Банком і Клієнтом Договір про відкриття поточного рахунку та видачу
платіжної картки, надання банківських, фінансових, та інших послуг в межах проекту «Sportbank».
Картка SPORTBANK платіжна картка міжнародної платіжної системи Masterсard за
допомогою якої Клієнт здійснює платіжні операції за Рахунком.
Рахунок – відкритий на ім’я Клієнта поточний рахунок, операції за якими можуть здійснюватися з
використанням Картки SPORTBANK та/або Мобільного додатку «Sportbank, та на якому
враховуються Операції по Картці SPORTBANK , а також інші Операції відповідно до Договору.
Повідомлення – інформування Клієнта Узгодженими засобами зв’язку щодо можливості участі в
Акції;
Учасник Акції – Клієнт, який має чинний Договір та відноситься до категорії клієнтів, яких було
проінформовано Банком за допомогою Повідомлення про можливість прийняття участі в Акції.
Заохочення – комісія, зазначена в Тарифах, що є Додатком до Договору, яку Банк не утримує з
Учасника Акції за Акційними операціями, а саме за операціями із зняття власних (не кредитних)
коштів з Рахунку,
- в банкоматах українських банків та платіжних терміналах ТСП - додатково 5 разів на
місяць (Сумарно 10 разів на місяць= 5 разів згідно діючих Тарифів, що є додатком до
Договору + 5 разів акційних, згідно цих Умов); та
 в касах інших українських та зарубіжних банків - безкоштовно до 50 000 грн. на
місяць.
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 за Акційними операціями
Учасника Акції, надає 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. № 254VIII, 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 01.12.2020 р. до 31.01.2021 р. (включно). Банк має право в
односторонньому порядку змінити (продовжити чи достроково припинити), скасувати проведення
Акції.
2. Порядок участі, Учасники Акції.
2.1. В Акції приймають участь Клієнти (фізичні особи), які підпадають під визначення Учасник
акції та відповідають усім вимогам та умовам Акції.
2.2. Станом на 30.11.2020 року Банк визначає категорії клієнтів – Учасників Акції, які мають
право прийняти участь в Акції та отримати Заохочення, про що інформує таких учасників шляхом
направлення Повідомлення.
2.3. Учасник акції, що отримав Повідомлення, має право отримати від Банку Заохочення при
здійснені Акційних операцій.
2.4. Участь в Акції обумовлена одночасним дотриманням Учасником Акції наступних умов:
2.4.1. Учасник відповідає умовам щодо участі в Акції.
2.4.2. Учасник здійснив Акційну операцію, яка була відображена за Рахунком в Період дії Акції.
2.5. 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.
2.6. 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.
2.7. 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.
2.8. 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.
3.1. Учасник акції за Акційними операціями має право отримати від Банку Заохочення у розмірі
комісії яка не утримується за Акційними операціями, передбаченими цими Умовами, а саме при
знятті з Рахунку власних (не кредитних) коштів відповідно до правил передбачених цими
Умовами.
3.2. Учасник Акції може отримати Заохочення у розмірі ті кількості визначеими даними Умовами
в період проведення Акції за Акційними операціями .
3.3. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Умовами, позбавляє відповідного Учасника
Акції можливості отримати Заохочення.
3.4. Банк може в односторонньому порядку відмовити у наданні Заохоченні за Акційними
операціями у разі виявлення Банком ознак використання Мобільного додатку та/або Картки
SPORTBANK з метою зловживання правом на отримання Заохочень.
3.5.
Банк призупиняє надання Учаснику Акції Заохочень у разі виникнення понадлімітної
заборгованості Учасника Акції перед Банком. Після погашення понадлімітної заборгованості, Банк

продовжує надання Заохочень за здійснені Акційні операції.
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, будьяких 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.

