
Офіційні правила
проведення акції «Бібліотека Visa в додатку Yakaboo»

1. Терміни та загальні положення Правил

1.1 Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») акції «Бібліотека Visa в додатку Yakaboo»
(надалі — «Акція») визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безплатна. 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 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, №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» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про
визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими
територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).
1.3 «Період проведення Акції»: Акція проводиться в період з 00:01 години 21 квітня 2021 року до 23:59
години 01 грудня 2022 року (включно) за київським часом. Акцію може бути припинено достроково у
разі вичерпання фонду акції.
1.4 «Організатор Акції» та «Виконавець Акції»: ТОВ «ЯКАБУ ТРЕЙД» (надалі — «Організатор»
та/або «Виконавець»). Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160, літ. Ю. ЄДРПОУ
41112852 ЄДРПОУ 41112852 тел. +380 (44) 451 84 33. Представник: Юлія Музика
(support@yakaboo.com).
1.5 «Заохочення» — під заохоченням мається на увазі надання річного доступу на безоплатній основі до
понад 300 книг (електронних та аудіо) в додатку Yakaboo
1.6 «Учасники Акції» — фізичні особи, котрі є держателями преміальних карток Visa та є клієнтами
консьєрж сервісу (постачальник ТОВ «Інфокус»).
1.7 «Картки» – платіжні картки Visa Platinum, Visa Signature та Visa Infinite, емітовані банками України,
за виключенням платіжних Карток, які випущені з наступними банківськими ідентифікаційними
номерами (перші шість або дев'ять цифр на платіжній картці): 436323, 410232.
1.8 «Промокод» – шестизначний код, що генерується в чатботі VisaUkraine, та який надає право
Учаснику Акції отримати Заохочення.
1.9 «Чатбот VisaUkraine» – програмний комплекс, що доступнчий в месенджерах Viber та Telegram
(https://mssg.me/service_concierge), з допомогою якого Учасник Акції може отримати Промокод.
1.10 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 Учасник, беручи участь в цій Акції, підтверджує факт ознайомлення із цими Правилами. Відмова
Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні
Заохочень. У разі 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) виконати такі дії:

● зареєструватись в чатботі VisaUkraine (за необхідності);
● в меню чатботу VisaUkraine натиснути кнопку Visa Library;
● ознайомитись та надати згоду з правилами Акції;
● отримати промокод, який надає право скористатись Заохоченням;
● ввести отриманий промод в розділ Visa Бібліотека додатку Yakaboo.

3.2 Заохочення надається строком на один рік починаючи з моменту успішного введення промокоду.



3.3 Промокод може використовуватись лише Учасником Акції та не може передаватись третім особам.
Організатор залишає за собою право припинити участь в акції учасникам, в разі виявлення фактів
порушення ними даного пункту.
3.4 Один Учасник Акції може отримати лише одне Заохочення за період проведення цієї Акції.
3.5 Можливі причини відмови у наданні знижки/здійсненні операції, вказаної вище:

3.5.1. Картка не приймає участь у акції якщо: була випущена іншою платіжною системою, була
випущена Банком поза межами України або не відповідає вимогам до Картки встановлених в цих
правилах.
3.5.2. Картка не підключена до консьерж-сервісу.
3.5.3. Строк дії картки закінчився на момент надання заохочення.
3.5.4. Ліміт на використання послуги у поточному календарному році вичерпано.
3.5.5.Використання платіжних карток, які випущені з наступними банківськими ідентифікаційними
номерами (перші шість цифр на платіжній картці): 436323, 410232.

3.6 Невикористані промокоди протягом Періоду Проведення Акції не переносяться на інший строк, не
накопичуються, не додаються та не підлягають грошовій чи іншій компенсації.

4. Заохочення Акції та порядок застосування Заохочення

4.1 Заохоченням цієї Акції є доступу на безоплатній основі до понад 300 книг (електронних та аудіо) в
додатку Yakaboo всім фізичним особам, власникам преміальних карт Visa, які є клієнтами консьєрж
сервісу і отримають відповідний промокод в чатботі VisaUkraine.
4.2 Заохочення надається (застосовується) у разі дотримання учасником Акції умов та вимог цієї Акції та
в порядку передбаченому цими правилами.
4.3 Обовязковою умовою участі в Акції є підключення картки до консьєрж сервісу. Таке підключення
здійснюється банком емітентом.
4.4 Заміна заохочень Акції грошовим еквівалентом не допускається.
4.5 Відповідальність Організатора/Виконавця обмежується вартістю та кількістю заохочень Акції.

5. Додаткові умови

5.1 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 Організатора будь-якої компенсації.
5.2 У випадку ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань
та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор.
5.3 Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється
шляхом розміщення Правил на сторінці visa.com.ua.
5.4 Організатор може змінити та/або доповнити ці Правила 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.
5.5 Виконавець/Організатор звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор),
зокрема: обставини поза зоною контролю Організатора/Виконавця, включаючи технічні збої; брак
зв’язку; перебої в роботі обладнання, банків, що обслуговують; 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.
5.6 Терміни, що вживаються у цих Правилах, стосуються суто Акції, що проводиться в рамках цих
Правил.
5.7 Усі питання, які прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються відповідно до чинного
законодавства України.


