ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ «LET'S PAY, LET'S
PLAY» («ЛЕТС ПЕЙ, ЛЕТС ПЛЕЙ»)
Ці Правила проведення рекламно-маркетингової акції «Let's pay, Let's play» («Летс пей, летс плей») (далі за
текстом – «Правила») визначають порядок проведення та умови участі в акції «Let's pay, Let's play» («Летс
пей, летс плей») (далі за текстом – «Акція»).
Акція проводиться з метою формування у клієнтів інтересу, споживчого попиту, збільшення стимулювання
збуту послуг, залучення та підвищення лояльності серед клієнтів, а також популяризації платіжних послуг.
Організатором і виконавцем Акції є товариство з обмеженою відповідальністю «Портмоне» (надалі – ТОВ
«Портмоне»), код ЄДРПОУ 31868613, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 16-б.
Партнер Акції – Mastercard Europe CA, адреса: Chaussée de Tervuren 198, 1410 Waterloo, Бельгія (далі –
«Партнер»).
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Сайт Акції (Сайт) – інтернет-сайт Акції за адресою https://www.portmone.com.ua
1.2. Система Portmone.com – сукупність програмно-технічних засобів, процедур і правил, використання
яких дає змогу одержувати рахунки, сформувати платіжне повідомлення, здійснити оплату товарів,
робіт чи послуг з використанням платіжної картки й отримати сервісну підтримку. Володільцем
Системи Portmone.com є ТОВ «Портмоне».
1.3. Мобільний застосунок – мобільний застосунок Portmone для операційних систем IOS та Android,
володільцем якого є Організатор.
1.4. Учасник Акції (Учасник) – фізична особа, яка створила обліковий запис (зареєструвалася) у Системі
Portmone.com і відповідає вимогам, визначеним п. 2.3. цих Правил.
2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
2.1. Щоб взяти участь в Акції, Учасник має одночасно дотримуватися таких умов:
2.1.1. створити обліковий запис (зареєструватися) або ввійти в раніше створений обліковий запис у
Системі Portmone.com за допомогою Сайту або Мобільного застосунку;
2.1.2. здійснити будь-який платіж (переказ коштів) у період проведення Акції платіжною карткою
Masterсard.
2.2. Під платежем мається на увазі оплата банківською карткою, емітованою банками на території України,
платіжної системи Masterсard на суму від 0,01 грн на користь будь-якого отримувача коштів,
доступного в Системі Portmone.com, або оплата за набраними Учасником банківськими реквізитами,
або переказ коштів на іншу платіжну картку.
2.3. Учасником Акції може бути виключно повнолітня дієздатна фізична особа, громадянин України, яка є
законним держателем платіжної картки Masterсard.
2.4. Не можуть брати участь в Акції:
2.4.1. особи, які не відповідають вимогам п. 2.3. цих Правил;
2.4.2. особи, які скористалися сервісом у Мобільному застосунку Організатора чи на Сайті
https://www.portmone.com.ua в період, що не відповідає вимогам п. 3.1. цих Правил.
3. СТРОК І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Загальний строк проведення Акції: з 25 серпня 2021 року по 30 вересня 2021 року включно (надалі –
«Строк проведення Акції»).
3.2. Акція діє на всій території України, за винятком території проведення антитерористичної операції,
тимчасово окупованої території (Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, окремих районів,
селищ і сіл Донецької та Луганської областей) (надалі – «Територія Акції»).
4. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД І ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
4.1. Організатор визначає серед Учасників переможців Акції, які отримують подарунки, за допомогою
випадкової комп’ютерної вибірки на сайті random.org, яка відбуватиметься в прямому ефірі на офіційній
сторінці ТОВ «Портмоне» в мережі Facebook у такі дати:
30 серпня 2021 року – Apple iPhone 12 Pro Max
06 вересня 2021 року – Apple iPhone 12 Pro Max

13 вересня 2021 року – Apple iPhone 12 Pro Max
20 вересня 2021 року – Apple iPhone 12 Pro Max
27 вересня 2021 року – Apple iPhone 12 Pro Max
01 жовтня 2021 року – Apple iPhone 12 Pro Max
4.2. У разі відмови переможця Акції від отримання подарунка та/або виконання вимог цих Правил для
отримання подарунка, Організатор залишає за собою право вибрати іншого переможця шляхом
випадкової вибірки на сайті random.org
4.3. Організатор залишає за собою право змінити кількість подарунків або включити в Акцію додаткові
подарунки, не передбачені Умовами Акції.
4.4. Заміна подарунків будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну й поверненню не
підлягають. Організатор Акції̈ не несе відповідальності за неможливість отримати подарунок
Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора.
Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг і компенсацій.
5. УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКА
5.1. Переможець Акції отримає подарунок після надання копій (скан-копій) паспорта громадянина України
чи іншого документа, що посвідчує особу й може бути використаний на території України для укладення
правочинів, і реєстраційного номера облікової картки платника податків.
5.2. Зобов’язання з оподаткування вартості Подарунків на користь Учасників Акції здійснює Організатор
Акції відповідно до чинного законодавства України.
6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ
6.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил Акції на інтернетсайті https://www.portmone.com.ua Додаткова інформація про умови Акції надається протягом усього
Строку проведення Акції за телефоном служби підтримки Організатора: 044 200 09 02.
6.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом усього Строку проведення
Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі в разі їх затвердження й оприлюднення в порядку,
що визначений для інформування про Правила. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту
оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 6.1. Правил, якщо інше не буде безпосередньо передбачено
змінами та/або доповненнями до цих Правил.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну безумовну згоду Учасника Акції з
цими Правилами. Порушення Учасником Акції Правил або відмова Учасника Акції від належного
виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому такий Учасник Акції не
має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
7.2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних
питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор.
7.3. Учасник Акції дає згоду на запис, фотографування або зйомку на кіноплівку свого зображення та/або
голосу під час отримання подарунка, їх трансляцію або опублікування Організатором без будь-яких
обмежень і без будь-якого попереднього узгодження з Учасником Акції, виплат чи інших компенсацій,
без обмеження за територією, часом і способом використання, включаючи, зокрема, телебачення, радіо,
Інтернет, газети, журнали, інші засоби реклами або маркетингу, у зв’язку з цією Акцією або іншими
заходами.
7.4. Подарунки будуть вручені переможцям шляхом, узгодженим Організатором і переможцем після
повідомлення переможцям про їх право на отримання подарунка.
8. КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРА
8.1. З усіх питань, які пов’язані з положеннями цих Правил та отриманням роз’яснень, Учасники можуть
звертатися до ТОВ «Портмоне»:
поштова адреса: 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 16-б, товариство з обмеженою
відповідальністю «Портмоне» (код ЄДРПОУ 31868613)
е-mail: support@portmone.com
тел.: (044) 200 09 02

