ПРАВИЛА АКЦІЇ «10% кешбеку на залізничні квитки з Visa»
Визначення та їх тлумачення
CashBack – це часткове відшкодування вартості придбання Квитка Учасником Акції на
умовах Акції у розмірі 10% від вартості Квитка.
Акція – промоакція «10% кешбеку на залізничні квитки з Visa».
Банк – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії Національного банку України, має
виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного
реєстру банків.
Виконавці – компанія Middleware Inc., що знаходиться за адресою: 541 Jefferson Avenue, Suite
100, Redwood City, CA 94063; ТОВ «ПОРТМОНЕ», ідентифікаційний код юридичної особи:
31868613, місцезнаходження: Україна, 04076, м. Київ, пр. Бандери Степана, буд. 16-Б.
Картки – платіжні картки Visa, емітовані Банком, що дають право Учаснику Акції на участь
у Акції, в тому числі токенізовані.
Квиток – залізничний квиток на Поїздку.
Месенджер – додаток для обміну миттєвими повідомленнями і відео, зокрема Viber, Telegram.
Організатор – «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн», що знаходиться за адресою: США, CA
94404 – 2775, м. Фостер-Сіті, бульвар Метро Сентер, 900.
Партнер – АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», ідентифікаційний код юридичної особи: 40075815,
місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, буд. 5.
Поїздка – поїздка на швидкісному потязі «Інтерсіті +» в межах України.
Правила – дані правила Акції.
Строк дії Акції – з 00:00:01 год. 01.07.2021 року до 23:59:59 год. 31.08.2021 року. Строк дії
Акції може бути змінено або Акцію достроково завершено за взаємною згодою Організатора
та Партнера. Зміна Строку дії Акції або її дострокове завершення можливі у випадку їх
оприлюднення в Чат-боті.
Учасники Акції – фізичні особи, власники Карток, які мають право на участь в Акції
відповідно до положень даних Правил.
Чат-бот – чат-бот «Ukrzaliznytsia», що знаходиться за посиланням https://vb.me/ukr_railway
або https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot.
Умови участі в Акції
А) В Акції приймають участь лише ті Квитки які були придбані Учасником Акції під час
Строку дії Акції в Чат-боті незалежно від дати Поїздки.
В) Для цілей участі в Акції не має значення вартість та кількість придбаних Учасником Акції
Квитків. Квиток повинен бути придбаний виключно Карткою.

С) CashBack надається лише при купівлі Квитка, та розраховується із вартості придбаного
Квитка, а не додаткових послуг. Кількість Квитків, які можуть бути придбані під час Строку
дії Акції – необмежена.
D) Картка повинна бути дійсною протягом усього Строку дії Акції.
E) CashBack надається лише власникам-держателям Карток на зареєстровану та збережену
(при наданні згоди на збереження токена Картки у Чат-боті) в Чат-боті Карту. CashBack
надається за вирахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
F) CashBack буде наданий Учаснику Акції за умови виконання усіх умов даних Правил,
протягом 10 (десяти) банківських днів з дня виконання усіх дій, що вказані в пункті 1.1. Правил
на Картку.
G) CashBack виплачується лише на карти українських банків в національній валюті України
— гривні, при умові відсутності обмеження на поповнення зі сторони банка-емітента картки.
1. Порядок участі в Акції Учасниками Акції
1.1. Для цілей участі в Акції, особа, яка має бажання прийняти участь в Акції та стати
Учасником Акції повинна під час Строку дії Акції здійснити наступні дії:
1.1.1. бути дійсним держателем Картки;
1.1.2. зареєструватися або бути зареєстрованою в Чат-боті згідно з внутрішньою механікою
реєстрації, яка міститься в Чат-боті;
1.1.3. зареєструвати та зберегти (дати згоду на збереження токена Картки у Чат-боті) в Чатботі Карту, з якої буде оплачений Квиток, та на яку буде наданий CashBack;
1.1.4. зазначити власний реєстраційний номер облікової картки платника податків/серію та
номер паспорту громадянина України – для тих, в кого є відмітка у паспорті про відмову від
реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
1.1.5. ознайомитися з даними Правилами в Чат-боті;
1.1.6. придбати Квиток за допомогою Картки, збереженої в Чат-боті.
1.2. Дані Правила є основним документом в офіційних взаєминах між Учасником Акції та
Організатором/Партнером/Виконавцями. Акцепт Учасником Акції положень даних Правил
здійснюється шляхом послідовного здійснення ним дій, зазначених у пунктах 1.1.1.-1.1.6.
даних Правил.
1.3. Вчинення акцепту Учасником Акції здійснюється добровільно та становить собою
укладення письмового договору на умовах даних Правил, відповідно до пункту 2 статті 642
Цивільного Кодексу України.
1.4. Частковий акцепт Правил не допускається.
2. Відповідальність Сторін
2.1. Учасник Акції несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за
достовірність наданих даних і право використання Картки.
2.2. Сплату податків, зборів та обов’язкових платежів здійснює та особа, на яку відповідний
обов’язок покладений положеннями чинного законодавства України. У випадку надання
Учаснику Акції CashBack, Виконавець, як податковий агент, здійснює сплату відповідних

податків та зборів, якщо такий обов’язок передбачений положеннями чинного законодавства
України.
2.3. Партнер зобов’язаний вжити всіх розумних та необхідних заходів, а також докласти
максимальних зусиль щодо забезпечення безперебійної роботи Чат-боту при виконанні даних
Правил під час реалізації Акції.
3. Обробка персональних даних
3.1. В рамках Акції, Учасник Акції на виконання договору, укладеного на умовах даних
Правил, що є окремою підставою для обробки його персональних даних, надає Організатору
наступні персональні дані: прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки
платника податків, серія та номер паспорту громадянина України.
3.2. Вказані в пункті 4.1 персональні дані обробляються протягом Строку дії Акції з метою
реалізації права Учасника Акції на участь в Акції. Такі персональні дані будуть збиратися,
оброблятися, передаватися (Виконавцем – податковим органам для цілей сплати податків та
зборів, а також трансгранично – на іноземні сервери Організатора) для цілей виконання умов
даних Правил. Організатор і Виконавець є володільцями та розпорядниками таких
персональних даних.
3.3. Здійснюючи дії, вказані в пункті 1.1 Правил, Учасник Акції дає згоду на вказаний порядок
обробки його персональних даних, а також підтверджує, що ознайомлений із усіма правами,
які йому надані статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
4. Інші положення
4.1. Організатор має право залучати треті особи для виконання зобов’язань в рамках цих
Правил Акції.
4.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані Правилами, вирішення таких
питань Організатор/Партнер залишає за собою. Таке рішення Організатора/Партнера є
остаточним і оскарженню не підлягає.

