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ОФІЦІЙНІ УМОВИ АКЦІЇ 

«Кешбек на Авто та АЗС при автострахуванні»  

(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: 

1.1.1. Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК», ідентифікаційний код 09806443, місце-

знаходження 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, Ліцензія Національного банку України № 

84 від 25.10.2011, номер у Державному реєстрі банків 45, свідоцтво учасника Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб № 028 від 02.09.1999 (реєстраційний № 031). 

1.1.2. Акція – маркетинговий захід під умовною назвою «Кешбек на Авто та АЗС при автостраху-

ванні», що проводиться згідно даних Умов. 

1.1.3. Клієнт – користувач (держатель) платіжної картки під торговою маркою sportbank, що еміто-

вана Організатором Акції. 

1.1.4. Договір – укладений між Банком і Клієнтом Договір про відкриття поточного рахунку та ви-

дачу платіжної картки, надання банківських, фінансових та інших послуг в межах проекту 

«Sportbank».  

1.1.5. Автострахування – здійснення оплати в розділі «Ще» мобільного додатку sportbank за 

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних за-

собів та/або добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту. 

1.1.6. Учасник Акції – Клієнт, який має чинний укладений Договір з Банком та який здійснив Ав-

тострахування із використанням мобільного додатку sportbank на умовах, що передбачені Умовами 

Акції. 

1.1.7. Заохочення – гарантована доступність категорії «Авто та АЗС» із розміром Банківського 

Кешбеку не менше 3% (трьох відсотків) у переліку доступних до вибору Категорій  Банківського 

Кешбеку у розділі «Бонуси» мобільного додатку sportbank протягом не менше трьох календарних 

місяців після завершення календарного місяця,  в якому Учасником Акції виконані умови Акції. 

1.1.8. Інші терміни (не перераховані в даних Умовах вище), що використовуються в даних Умовах, 

використовуються у значеннях, передбачених в Публічній пропозиції (оферті) АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» 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 Періоду проведення Акції. 

1.2. Організатором Акції є Банк, що організовує проведення Акції, надає Учасникам Акції Заохо-

чення у порядку, передбаченому Умовами Акції, а також виконує інші функції/обов’язки, передба-

чені цими Умовами.  

1.3. Територія проведення Акції: Акція проводиться на території України, за винятком території, 

що визнана як тимчасово окупована. 

1.4. Період проведення Акції: з 00 год. 00 хв. 1.12.2022 р. до 23 год. 59 хв. 30.11.2023 р. 

(включно). Банк має право в односторонньому порядку змінити (продовжити чи достроково при-

пинити), скасувати проведення Акції, про що Банк повідомляє згідно п. 4.1, 4.2 даних Умов. 

 

2. Порядок участі, Учасники Акції. 

2.1. В Акції приймають участь Клієнти, які відповідають визначенню Учасника Акції та відпові-

дають усім вимогам та умовам Акції. 

2.2. Участь в Акції є безкоштовною, Банк не отримує винагороди від Учасників Акції за їх участь в 

Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом,  а 

ці Умови не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу. 

2.3. Участь в Акції обумовлена одночасним дотриманням Учасником Акції наступних умов: 

2.3.1. Учасник відповідає умовам щодо участі в Акції; 

2.3.2. Учасник в Період проведення Акції здійснив Автострахування із використанням мобільного 

додатку sportbank, у зв’язку із чим має відповідний чинний договір (договори) страхування, за 

якими у повному обсязі здійснена оплата в розділі «Ще» мобільного додатку sportbank. 

2.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Умо-

вами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на отри-

мання Заохочення за Акцією, якщо виконає умови Акції та, на умовах та в порядку, визначених 

цими Умовами.  

2.5. Невиконання даних Умов вважається відмовою особи від участі в Акції  та/або отримання Зао-

хочення. 

2.6. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються: 

2.6.1. дотримуватися вимог даних Умов та норм чинного законодавства України; 

2.6.2. не вчиняти дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учас-
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ника 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 від отримання Заохочення (у випадку набуття такої можливості). У випадку по-

рушення будь-якого з положень та/або вимоги цих Умов, навіть при виконанні всіх інших поло-

жень Умов, така особа втрачає право на участь в Акції та отримання Заохочення. 

2.8. Право на участь в Акції та/або на отримання Заохочення у випадках, передбачених умовами 

Акції,  не може бути передано, відступлено тощо Учасником Акції іншій особі. 

 

3. Заохочення, порядок та умови їх отримання. 

3.1. Для того, щоб отримати Заохочення, Учаснику Акції необхідно протягом Періоду проведення 

Акції здійснити Автострахування в розділі «Ще» мобільного додатку sportbank із використанням 

доступних функцій (можливостей) мобільного додатку sportbank. 

3.2. Протягом не менше трьох календарних місяців після завершення календарного місяця, в якому 

Учасником Акції виконано п. 3.1 даних Умов, Учаснику Акції гарантовано буде доступною категорія 

«Авто та АЗС» із розміром Банківського Кешбеку не менше 3% (трьох відсотків) у переліку доступ-

них до вибору Категорій  Банківського Кешбеку у розділі «Бонуси» мобільного додатку sportbank. 

Порядок, строки вибору Категорій Банківського Кешбеку, активації, нарахування, виплати, оподат-

кування Банківського Кешбеку тощо визначаються згідно умов Договору. 

3.3. У разі неодноразового виконання п. 3.1 даних Умов (тобто оплата двох чи більше відповідних 

договорів страхування в розділі «Ще» мобільного додатку sportbank) Учасник Акції може неодно-

разово отримувати Заохочення (тобто період надання Заохочення відповідно збільшується, проте 

не може перевищувати трьох місяців після завершення Періоду проведення Акції).  

3.4. Період надання Заохочення не продовжується незалежно від того, чи була активована у пев-

ному місяці (місяцях) Учасником Акції, якому було надано Заохочення згідно даних Умов, у розділі 

«Бонуси» мобільного додатку sportbank категорія «Авто та АЗС» для нарахування Банківського 

Кешбеку. 

3.5. Заохочення не можуть бути замінені грошовою компенсацією чи компенсацією у іншій фор-

мі/спосіб. 

3.6. Право на отримання Заохочення не може бути передати Учасником Акції іншим особам. 

3.7. Банк не несе відповідальності за не нарахування Банківського Кешбеку у разі, якщо Учасником 

Акції не була активована відповідна Категорія у розділі «Бонуси» мобільного додатку sportbank або 

в інших випадках, не залежних від Банку. 

3.8. Невиконання будь-яких положень цих Умов позбавляє відповідного клієнта Банку можливості 

отримати Заохочення. 

3.9. У наданні Заохочення Учаснику Акції може бути відмовлено у разі порушення Учасником Акції 

даних Умов. 

 

4. Інші положення. 

4.1. Інформування щодо Умов Акції, їх зміну здійснюється шляхом  розміщення Умов, змін до них за 

веб-посиланням, за яким відбулось первинне розміщення Умов Акції. 

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 опублі-

кування 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 зо-

бов’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 Ук-

раїни, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, карантину, інших 

обмежувальних заходів, або через інші непідвладні контролю з боку Банку обставини. 

4.4. Усі питання та претензії щодо Акції приймаються службою підтримки Банку 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 пи-

тань здійснюється Банком. Таке рішення Банку є остаточним і оскарженню не підлягає. 

4.6. Метою проведення Акції є рекламування послуг Банку, підвищення лояльності Клієнтів по від-

ношенню до себе. 

4.7. Якщо це буде вимагатись чинним законодавством, Банк 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 Банк може залучати третіх осіб.  
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4.9. Терміни, що вживаються у цих Умовах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рам-

ках цих Умов. 

4.10. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Умовах, регулюються у відповідності до Публічної 

пропозиції (в т.ч. за аналогією), чинного законодавства України та рішень Банку. 

 

 


