
 

Офіційні Правила проведення Акції 

«Аеропортові привілеї Visa» 

 

1. Терміни та загальні положення Правил: 

1.1. Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») акції «Аеропортові привілеї Visa» (надалі – 

«Акція») визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною 

грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та 

беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил. 

1.2. Територія проведення Акції: Акція діє на території ДП «Міжнародний аеропорт« Бориспіль» а саме 

в терміналі D на станціях пакування багажу розташованих у терміналі.  

1.3. «Період проведення Акції»: акція проводиться в період з 00:00 години 01 жовтня 2021 року до 23:59 

години до 31 вересня 2022 року (включно) за Київським часом. 

1.4. «Організатор Акції» та «Виконавець Акції»: ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (надалі – 

«Організатор» та/або «Виконавець») Місцезнаходження: 04071, м. Київ,  вул. Воздвиженська, б. 41 код 

ЄДРПОУ 3853655, тел. 044 451 84 33. Представник: Євген Бортнійчук (visa-promo@havasengage.com.ua). 

1.5. «Партнер Акції» - «Visa International Service Association» (надалі – «Партнер»)  Місцезнаходження: 

900 бульвар Метро Центер, Фостер Сіті, CA94404 – 2775. 
1.7. «Заохочення» - під заохоченням мається на увазі безкоштовне пакування 1 (однієї) одиниці 

багажу/ручної поклажі  при наявності в Учасника Акції дійсної картки «Visa Platinum», «Visa Signature», 

«Visa Infinite» емітованих будь-яким українським банком. 

1.8. «Учасники Акції» фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже 

виповнилось 18 років, що повністю згодні з умовами Акції та надали згоду на обробку своїх персональних 

даних у порядку, вказаному у цих Правилах (надалі - «Учасник» та/або «Учасники»).  

1.9. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції 

попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової 

версії Правил на Офіційній сторінці.  

 

2. Учасники Акції. 

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

2.1.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;  

2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;  

2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника 

в Акції; 

2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах; 

2.2. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами. Відмова 

Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні 

Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання 

всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації. 

 

3. Порядок участі в Акції   

 

3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду 

проведення Акції (передбаченого п. 1.3. цих правил) завітати до ДП «Міжнародний аеропорт« Бориспіль» 

а саме в термінал  D до станцій пакування багажу розташованих в терміналі, прикласти діючу картку «Visa 

Platinum», або «Visa Signature», або «Visa Infinite» до спеціального читаючого приладу розташованого на 

станції пакування багажу та дочекатися підтвердження системи. У випадку якщо дійсність картки, та 

відповідність вимогам щодо отримання заохочення буде підтверджено (вимоги щодо отримання 

Заохочення викладені в п.  4.2. цих правил) Учасник отримує Заохочення (детальніше в. 4.1.).  

 

4. Заохочення Акції та порядок застосування Заохочення 

4.1. Фонд Заохочень 

під заохоченням мається на увазі безкоштовне пакування 1 (однієї) одиниці багажу/ручної поклажі 

Учасника. 

Одна карта («Visa Platinum», або «Visa Signature», або «Visa Infinite») надає право на отримання 

Заохочення за кількістю що вказана в п. 4.2. для кожної карти.  

Для цілей цієї Акції «Багаж / ручна поклажа» - предмети, майно та інші особисті речі Учасника Акції 

(Пасажира), що знаходяться в одній валізі і перевозитимуться на борту літака; 

  

 

 



 

4.2. Кількість заохочень.  

 Visa Platinum Visa Signature Visa Infinite 

Кількість  безкоштовних послуг 

на один календарний рік щодо 

однієї картки 

2 (дві) 10 (десять) на рік Безлімітно в рік 

Умови за яких надається Заохочення 

Сума операцій в торгівельній 

мережі за останні 40                      

календарних днів * 

5 000 грн. 10 000 грн. 20 000 грн. 

Додаткові Умови 

Обмеження безкоштовних 

послуг –  не більше 1 на 1 

добу для однієї 

карти 

–  не більше 1 на 1 

добу для однієї карти 

– не більше 5 разів на 

місяць для однієї 

картки  

– не більше 2 на 1 добу 

для однієї карти 

– не більше 5 разів на 

місяць для однієї 

картки 

 

 * розрахунок суми операцій з використанням картки здійснюється наступним чином: 

- враховуються всі операції в торговельній мережі, в тому числі за межами України та в мережі Інтернет; 

- не враховуються операції з готівкою, безготівкові перекази з картки, операції за рахунком, до якого 

прив’язана картка (перекази через системи інтернет банкінгу, оплата кредитних платежів, перекази за 

реквізитами тощо); 

- розрахунок здійснюється за останні 40 календарних днів перед поточною датою, крім операцій за 

останні 10 календарних днів. 

 

4.3. Заміна заохочень Акції грошовим еквівалентом не допускається. 

4.4. Відповідальність Організатора/Виконавця обмежується вартістю та кількістю заохочень Акції. 

4.5. Отримання Заохочення  допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. 

Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення  або 

право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.  

 

6. Додаткові умови: 

6.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду Учасника Акції з 

цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмову Учасника Акції від належного 

виконання цих Правил вважають відмовою Учасника Акції від участі в Акції, водночас така особа не має 

права на одержання від Виконавця/Організатора будь-якої компенсації. 

6.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких 

спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Виконавець 

і Організатор. 

6.3. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється 

шляхом розміщення Правил на станціях пакування багажу розташованих терміналі D в ДП 

«Міжнародний аеропорт« Бориспіль». 

6.4. Організатор може змінити та/або доповнити протягом усього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення 

цих Правил та умов Акції можливі в разі їх затвердження й оприлюднення в тому самому порядку, що 

визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності 

з моменту оприлюднення на офіційній сторінці. 

6.5. Виконавець/Організатор звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у 

тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у 

законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, 

введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Організатора 

обставини. 

6.6. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках 

цих Правил.  

6.7. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного 

законодавства України. 

6.8. Компанія Visa Inc і будь-які її афілійовані особи не беруть участі в проведенні розіграшів, визначенні 

Переможця/Переможців Акції, а також врученні Заохочення/Заохочень Акції, і не несуть відповідальності 

за дотримання Виконавцем/Організатором законодавства України та цих Правил, а також не відповідають 

за претензіями Учасників Акції. 

 


