
Офіційні правила та умови Акції «Dreams.Здійснюються від 
УКРСИББАНК» 

 

1. Основні положення 
1.1. Офіційними Правилами Акції «Dreams.Здійснюються від 

УКРСИББАНК» (далі – Правила) визначається порядок та умови 
проведення акції «Dreams.Здійснюються від УКРСИББАНК» для клієнтів 

АТ «УКРСИББАНК» (далі – Акція).  
1.2. Організатором Акції є АТ «УКРСИББАНК» (далі – Банк), 

зареєстрований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.  

1.3. Для проведення Акції Банк має право залучати третіх осіб. 

1.4. Дані Правила вважаються основним документом та підтвердженням 
договірних взаємовідносин між Банком та Учасником Акції щодо участі в 

Акції. Прийняття Учасником Акції умов даних Правил здійснюється 
шляхом фактичної участі в Акції.  
 

 
2. Період та територія проведення Акції 

2.1. Загальний термін проведення Акції: з 22 червня 2021 року до 31 серпня  
2021 року  (далі – Строк проведення Акції, Період Акції або Тривалість 

Акції). Період Акції складається з Етапів Акції: 
2.1.1. Перший Етап - з 22 червня 2021 року до 31 липня  2021 року 

2.1.2. Другий Етап – з 01 серпня 2021 року до 31 серпня 2021 року 
2.2. Акцію проводять на всій території України, за винятком території 

проведення ООС (Операції Об’єднаних Сил), тимчасово окупованої 
території (Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, окремих 

районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей). 
 
 

3. Учасники Акції 
3.1. Учасниками Акції можуть стати будь-які фізичні особи – громадяни 

України, з повною дієздатністю та правоздатністю, яким виповнилося 18 
років на момент початку Акції та які є власниками платіжних карт, 

емітованих АТ «УКРСИББАНК» (далі – Картка), зареєстровані в 
UKRSIB online та повністю погоджуються з Правилами (далі  – Учасники 

Акції). 
3.2. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати в ній участь:  

3.2.1. Особи, які не відповідають вимогам пп. 3.1. цих Правил;  
3.2.2. Працівники Банку та будь-яких інших компаній, що беруть участь у 

підготовці, організації та проведенні Акції; 
3.2.3. Неповнолітні особи; 

3.2.4. Недієздатні особи, частково дієздатні особи та особи дієздатність 
яких обмежена. 
3.2.5. Власники карток, за допомогою яких можуть здійснюватися операції 

по рахункам, за якими розпочато/ініційовано процедуру їх закриття, та/або 



за договорами, на підставі яких такі картки емітовано, наявна прострочена 
заборгованість клієнта перед Банком. 
 

 
4. Умови участі в Акції 

Для участі в Акції та здобуття права на участь у розіграші Подарунку Акції 
Учаснику Акції необхідно: 

4.1. За допомогою UKRSIB online (розділ Dreams) створити щонайменше 
одну Мрію, плановий строк накопичення на яку збігає пізніше: 

- 01 серпня 2021 року (для першого Етапу),  
- 01 вересня 2021 року (для другого Етапу). 

Мрія не може бути з пустою цільовою сумою. Для Учасників, які раніше не 
користувались послугою Dreams від УКРСИББАНК, під час створення 

першої Мрії автоматично буде відкрито накопичувальний рахунок Dreams, 
що є обов’язковою умовою для створення Мрії та участі в Акції .  

4.2. Активувати щонайменше один сейвхак для збереження коштів. 
4.3. Зробити щонайменше одне поповнення суми накопичень на Мрію. 
4.4. При визначенні виконанні умови п.4.3. не враховуються поповнення 

накопичувального рахунку (далі – Транзакції): 
- Транзакції, що були перераховані з рахунку сторонньої особи на рахунок 

«Dreams» учасника.  
- Транзакції, здійснені особами, які не досягли 18-річного віку; 

- Транзакції, здійснені не за допомогою мобільного додатку UKRSIB online, 
шляхом перерахування коштів з власного рахунку на рахунок «Dreams».  

 
 

5. Подарунковий фонд Акції 
Після закінчення кожного Етапу Акції (п.2.1.1, п.2.1.2.) Учасники, які 

виконали умови Акції (п.4.) отримають право на участь у розіграші 
Подарунку Акції.  
5.1. У якості Подарунку Акції виступає компенсація Банком суми, 

недостатньої для здійснення Мрії (тобто різниця між існуючими 
накопиченнями на Мрію та цільовою сумою) але не більше 10 000 (десяти 

тисяч) гривень.  Компенсація буде здійснена шляхом поповнення 
карткового рахунку Переможця на момент розіграшу. 

5.2. Подарунковий Фонд обмежений, кількість Подарунків складає 3 (три) 
Подарунки на кожен Етап Акції. Відповідальність 

Виконавця/Замовника/Банку обмежується вартістю та кількістю 
Подарункового Фонду, передбаченого Правилами. 

5.3. Якщо на момент розіграшу у Учасника Акції активні декілька мрій, 
сума подарунку розраховується таким чином, щоб компенсувати суму, 

недостатню для здійснення усіх активних Мрій, але не більше 10 000 
(десяти тисяч) гривень. 

5.4. Подарунок Акції є додатковим прибутком. Отримання Подарунку Акції 
може вплинути на отримання субсидій та/або інших соціальних виплат. 



Банк не несе відповідальності щодо подальшого використання Подарунків 
Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками 
Акції скористатись Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за 

можливі наслідки використання Подарункового Фонду. 
5.5. Оподаткування Подарунка Акції забезпечує Банк відповідно до вимог 

чинного законодавства України.  
 

6. Порядок визначення Учасників Акції, які здобули право на 
отримання Подарунків Акції: 

6.1. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання 
Подарунків Акції, передбачених п. 5. Правил, відбуватиметься таким 

чином: 
6.1.1. У строк до 5 робочих днів після закінчення Етапу Акції (до 6 серпня 

2021 року для Першого Етапу, до 7 вересня 2021 року для Другого Етапу),  
Банк складає список Учасників, які виконали умови Акції, а саме - станом 

на останній день Періоду Акції відповідали умовам п.4. Правил, тобто мали 
активну Мрію, підключили щонайменше один сейфхак та зробили від 
одного поповнення рахунку Мрії.  

6.1.2. У строк до 5 робочих днів після закінчення Етапу Акції , Банк, шляхом 
випадкової комп’ютерної вибірки зі списку Учасників Акції, що виконали 

умови Акції (п.6.1.1.), визначає 3 (три) переможця Акції, що маюсь право 
на отримання Подарунку Акції за підсумками Етапу Акції. Також 

визначається 3 (три) резервних переможця Акції. 
6.1.3. Банк шляхом співставлення номеру створеної мрії з індивідуальним 

податковим номером (реєстраційним номером облікової картки фізичної 
особи — платника податків) відповідного переможця та резервного 

переможця Акції, згідно з п. 6.1.2 Правил, отримує інформацію о переможці 
у форматі: прізвище, ім’я, по батькові та мобільний номер телефону, 

указаний у заяві на відкриття Картки. 
6.1.4. Один Учасник Акції зі списку п. 6.1.1. може потрапити лише 
1 (один) раз до переліку основних та резервних Учасників Акції, які 

здобули право на отримання Подарунку Акції. 
6.2. Банк гарантує об’єктивність під час визначення Учасників Акції, які 

здобули право на отримання Подарунку Акції. Рішення щодо визначення 
основних і резервних переможців Акції, ухвалене Банком, є остаточним й 

оскарженню не підлягає. 
 

 
7. Умови та строки отримання Подарунків Акції 

7.1. Для отримання Подарунка Акції: Банк протягом 2 (двох) робочих днів 
із дати визначення основного та резервних Учасників Акції, що здобули 

право на отримання Подарунка Акції  за підсумками відповідного Етапу 
Акції, здійснює інформування таких Учасників Акції про те, що вони 

здобули право на отримання Подарунка Акції шляхом телефонного дзвінка 
на контактний номер такого Учасника Акції  (п.6.1.3.), указаного в заяві на 



відкриття Картки та дістає усну згоду від такого Учасника Акції на 
отримання Подарунка Акції. 
7.2. Отримання Подарунка Акції відбувається шляхом перерахування 

коштів згідно п.5.1. на картковий рахунок Переможця. 
7.3. Для отримання Подарунка Акції, Учасник Акції, який здобув право на 

отримання Подарунка Акції, та якому було здійснено особистий дзвінок-
привітання, на момент отримання Подарунку Акції повинен мати відкритий 

картковий рахунок, по якому немає зауважень згідно п. 3.2.5. Правил. 
7.4. В разі неможливості виконання переможцем умов п.7.1. - 7.3. Правил 

або відмови переможця Акції від отримання Подарунку Акції, право на 
отримання Подарунку Акції переходить до резервних переможців Акції. У 

випадку якщо резервні Учасники Акції з причин, що не залежать від Банку, 
не отримають Подарунок Акції, Банк самостійно та на власний розсуд 

розпоряджається таким неврученим Подарунковим Фондом.  
7.5. Виконавець і Замовник мають право: 

7.5.1. відмовити в участі в Акції Учаснику Акції, який не 
виконав/неналежним чином виконав всі умови участі в Акції, зазначені в 
цих Правилах; 

7.5.2. відмовити у видачі Подарунку Акції Учаснику Акції, що здобув право 
на отримання Подарунку Акції, який не виконав умови, необхідні для 

отримання Подарунку Акції, згідно з цими Правилами. 
7.6. Банк не несе відповідальності за технічні проблеми з передачею даних 

при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу 
операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких 

Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про 
право на отримання Подарунку Акції. 

7.7. Банк не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, 
наданої Учасниками Акції, зокрема інформації про контакти з ними. Якщо 

будь-який Учасник Акції, який визначений Учасником Акції, що здобув 
право на отримання Подарунку Акції, з будь-яких причин, що не залежать 
від Банка, не має можливості отримати Подарунок Акції, такий Учасник 

Акції не має права на отримання жодних компенсацій або інших виплат від 
Банку. 

7.8. Банк не вступає у будь-які суперечки про визнання будь-яких осіб 
Учасниками Акції, які здобули право на отримання Подарунку Акції, і прав 

на одержання Подарунку Акції.  
7.9. Банк та залучені ним треті особи не несуть відповідальності в разі 

настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, 
військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, 

що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку 
Банка та залучених ним третіх осіб обставини. 

7.10. Банк не відповідає за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з 
отриманням та подальшим використанням Подарунком Акції. 



7.11. Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунку Акції 
мають право відмовитися від Подарунку Акції, передбачених п. 5.1. 
Правил, у письмовій формі. 

 
 

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 
 

8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою 

анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на 

Інтернет-сайті Банку: https://ukrsibbank.com/ua/. Додаткова інформація 

щодо Правил та умов Акції надається протягом усього Періоду Акції за 

телефоном гарячої лінії Банку: 0 800 505 800 (дзвінки в межах України 

безкоштовні).  

8.2. Ці Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені 
Банком протягом усього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих 

Правил та умов Акції можливі в разі їх затвердження й оприлюднення в 
тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови 

Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту 
оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 8.1. Правил, якщо інше не буде 

спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил 
та умов Акції. 

 
 

9. Інші умови 
9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та 

безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником 
Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих 

Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при цьому 
такий Учасник Акції не має права на одержання від Банку будь-якої 
компенсації. 

9.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне 
тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не 

врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Банком.  
 


