Додаток 4
до постанови правління АТ “Ощадбанк”
від „11” квітня 2017 р. №273
(зі змінами, внесеними рішенням
засідання комітету тарифної та продуктової політики
від 20.04.2017 року №13 (питання 4))
(зі змінами, внесеними рішенням
засідання комітету тарифної та продуктової політики
від 04.10.2017 року №32 (питання 8))
(зі змінами, внесеними рішенням
засідання комітету тарифної та продуктової політики
від 21.11.2017 року №38 (питання 6))
(зі змінами, внесеними постановою правління АТ «Ощадбанк»
від «20» квітня 2018р. №289)

Тарифи для фізичних осіб за послуги при здійсненні операцій з електронними грошима АТ "Ощадбанк" з використанням
1
наперед оплачених карток міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard
(ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ")
редакція діє з 15.05.2018р.
№з/п

НАЙМЕНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ/ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ

РОЗМІР ТАРИФУ
Prepaid картка

2

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1.1. Валюта Prepaid картки
1.2. Строк дії Prepaid картки

електронні гроші, виражені гривнях (UAH)
до 3-х років

6

1.3. Тип Prepaid картки
MasterCard Prepaid / Visa Prepaid
1.4. Номінали Prepaid карток
без номіналу
1.5. Географія використання Prepaid карток
територія України, підконтрольна українській владі
2.ОСНОВНІ ПОСЛУГИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА
Обслуговування (оформлення та видача) Prepaid картки для виконання
2.1. розрахунково-касових операцій з використанням картки протягом строку її дії
5
(у випадку отримання Prepaid картки в установах АТ "Ощадбанк")

75

10

грн.

10

грн.

10

грн.

Обслуговування (оформлення та видача) Prepaid картки фестивалю Atlas
Weekend для виконання розрахунково-касових операцій з використанням
2.2. картки протягом строку її дії (у випадку отримання Prepaid картки в
установах АТ "Ощадбанк")

5

99

Обслуговування (оформлення та видача) Prepaid картки для виконання
розрахунково-касових операцій з використанням картки протягом строку її дії
2.3. (у випадку замовлення Prepaid карток на офіційному сайті АТ "Ощадбанк" за
адресою: www.oschadbank.ua )

5

89

Приймання готівкових коштів для обміну на електронні гроші і поповнення наперед оплаченої картки:
в мережі установ АТ "Ощадбанк" через POS-термінал з використанням картки
в мережі банкоматів (з депозитним модулем) / інформаційно-платіжних
2.4. терміналів (ІПТ) АТ "Ощадбанк" з використанням картки
в мережі установ АТ "Ощадбанк" через POS-термінал без використання
картки
в мережі банкоматів (з депозитним модулем) / інформаційно-платіжних

не тарифікується

1%

0,50%
11
терміналів (ІПТ) АТ "Ощадбанк" без використання картки
Приймання безготівкових коштів для обміну на електронні гроші і поповнення наперед оплаченої картки:
а) з будь-якої картки АТ "Ощадбанк" (в т.ч. з ішої Prepaid картки АТ"Ощадбанк");
б) з будь-якої картки іншого банку:
через банкомат (з модулем прийому готівки) АТ "Ощадбанк" (з
2.5. використанням картки)
через інформаційно-платіжний термінал (ІПТ) АТ "Ощадбанк" (з
не тарифікується
використанням картки)
через систему WEB-банкінг «Ощад 24/7», Mobile-банкінг «Ощад 24/7» (з
використанням реквізитів картки)
Видача готівкових коштів в обмін на електронні гроші з використанням Prepaid картки (без погашення електронних грошей):
в мережі установ АТ "Ощадбанк" через POS-термінал
2.6. в мережі банкоматів АТ "Ощадбанк"

2%

в мережі банкоматів інших українських банків

1,5% + 5 грн.

8

в мережі установ інших українських банків через POS-термінал
Погашення електронних грошей з обов’язковим поверненням Користувачем Prepaid картки, пред’явленням паспорту та письмової заяви на
9

погашення :
2.7.

шляхом безготівкового переказу коштів на картковий рахунок Користувача,
відкритий в АТ "Ощадбанк"
Обмін електронних грошей на безготівкові кошти для переказів з
використанням Prepaid картки, або її реквізитів через банкомат/
ІПТ/WEB-, Mobile-банкінг «Ощад 24/7»:
на інші картки АТ"Ощадбанк", які не є Prepaid картками

2% мін. 50 грн.

Банкомат / ІПТ АТ "Ощадбанк"

WEB-, Mobile-банкінг «Ощад 24/7»

0,2% + 2 грн.

3 грн.

на користь операторів мобільного та інших видів зв'язку, за винятком ПАТ
2.8. "Укртелеком"
за послуги зв'язку
на користь ПАТ
"Укртелеком"
інтернет-провайдерів
і кабельного
телебачення за визначеними
реквізитами з обов'язковим ввіденням індивідуальних даних (№договору,
на рахунки суб'єктів господарювання, з якими АТ "Ощадбанк" уклав договори
та які заведені в меню ІПТ/WEB-, Mobile-банкінг «Ощад 24/7» як одежувач
платежу

2% мін.2 грн.
відповідно до умов Договору на приймання платежів, укладеного з суб'єктом господарювання

2 % від суми платежу

1 % від суми платежу

відповідно до умов Договору на приймання платежів, укладеного з суб'єктом господарювання (в
банкоматах послуга не надається)

Перекази електронних грошей на інші Prepaid картки АТ "Ощадбанк"
2.9. через банкомат/ ІПТ/WEB-, Mobile-банкінг «Ощад 24/7» з
використанням Prepaid картки, або її реквізитів

2.10.

0,2% + 2 грн.

Обмін електронних грошей на безготівкові кошти для розрахунків виключно на території України з використанням Prepaid картки в торгівельносервісній мережі (оплата товарів/ послуг ТСП (в т.ч. в мережі Інтернет), зареєстрованих на території України). В т.ч. зворотній обмін при поверненні
коштів(відміна операції, повернення товару, тощо):
через торговий POS-термінал

не тарифікується

в мережі Інтернет
2.11. Обслуговування неактивної Prepaid картки АТ "Ощадбанк" (в місяць) 3
3.1.

перший запит - безкоштовно, 10,00 грн. кожний наступний

- через систему WEB-банкінг «Ощад 24/7», Mobile-банкінг «Ощад 24/7»
Зміна ПІНу до Prepaid картки через банкомат АТ "Ощадбанк" / через касовий
3.3.
POS-термінал в установі АТ "Ощадбанк" (за одну операцію)
Підключення до SMS - банкінгу/до системи WEB-банкінг «Ощад 24/7»,
3.4.
Mobile-банкінг «Ощад 24/7»
Надання виписок у вигляді SMS - повідомлень за місяць в рамках пакетів:
"Базовий": SMS-банкінг (отримання SMS-при кожному поповненні та/або
списанні
"Розширений": надається автоматично при підключенні до Ощад 24/7
(отримання SMS-при кожному поповненні та/або списанні, при
обслуговуванні в системі системи WEB-банкінг/Mobile-банкінг «Ощад 24/7»
Обслуговування мобільного платіжного інструмента за технологією Host
Card Emulation (HCE), який дає доступ до електронних грошей

7

3.7. Обслуговування Prepaid картки при обробці авторизаційного запиту на суму,
яка перевищує доступний залишок
3.8. Блокування Prepaid картки за вимогою Користувача (через Контакт-центр
Банку, Ощад24/7) або за ініціативою Банку
3.9.

10 грн.

перший запит на добу-безкоштовно, 1 грн. кожний наступний

- через банкомат іншого банку

3.6.

10 грн.

3. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Надання міні-виписки у банкоматі /ІПТ АТ "Ощадбанк" (за кожну)
Надання інформації про доступний залишок на Prepaid картці для здійснення
операцій з використанням картки:
- через касовий POS-термінал/банкомат/ІПТ АТ "Ощадбанк"

3.2. - через Контакт-центр (в т.ч. через IVR)

3.5.

3 грн.

не тарифікується
10 грн.
не тарифікується

5 грн.

7 грн.

не тарифікується

перший запит на добу – не тарифікується, 2 грн. – кожен наступний
не тарифікується

Розблокування Prepaid картки, заблокованої за вимогою Користувача (крім
блокування через системі WEB-/Mobile-банкінг )

12

3.10. Розблокування Prepaid картки, заблокованої за вимогою Користувача через
систему WEB-/Mobile-банкінг

30 грн.
20 грн.

3.11. Адресна доставка Prepaid картки, замовленої на офіційному сайті АТ
"Ощадбанк" за адресою: www.oschadbank.ua
60 грн., в т.ч. ПДВ 10 грн.
4. ОПЕРАЦІЙНІ ЛІМІТИ ВИКОРИСТАННЯ PREPAID КАРТОК
4.1. Ліміт одномоментного залишку
максимум 14 000 грн.
Ліміт на загальний обсяг видаткових операцій (зняття готівки та/або
максимум 62 000 грн.
4.2. безготівкові перекази, в т.ч. торгівельні операції) протягом календарного
4

року
Ліміт на зняття готівки через касові POS-термінали та банкомати будь-яких
максимум 500 грн. на добу
4.3.
банків
максимум 4 000 грн. на місяць
Ліміт на переказ з Prepaid картки АТ "Ощадбанк" на іншу картку АТ
максимум 500 грн. на добу
4.4.
"Ощадбанк"
максимум 4 000 грн. на місяць
Ліміт на переказ з Prepaid картки АТ "Ощадбанк" на користь операторів
максимум 500 грн. на добу
4.5. мобільного зв'язку
максимум 4 000 грн. на місяць
Користувач Prepaid картки АТ "Ощадбанк" підтверджує, що він ознайомлений та погоджуєтся з наведеними тарифами шляхом активації Prepaid картки.
1 Внесення змін до тарифів здійснюється відповідно до Договору про використання електронних грошей, емітованих АТ "Ощадбанк".
2 Інші послуги, перелік яких не наведено в даних тарифах - не надаються.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Неактивною вважається Prepaid картка АТ "Ощадбанк", з використанням якої протягом трьох і більше місяців не було жодного зарахування та/або списання
коштів (крім списання комісійних винагород).У випадку, коли залишок коштів менше встановленого тарифу, комісійна винагорода списується у розмірі залишку
коштів.
Під календарним роком мається на увазі календарний період з 01 січня по 31 грудня включно.
Сплачується клієнтом при отриманні Prepaid картки.
Prepaid картка є власністю АТ "Ощадбанк" та підлягає поверненню після закінчення терміну її дії.
HCE (Host Card Emulation) - технологія, яка надає можливість на основі даних Prepaid картки здійснювати безконтактні платежі з використанням мобільного
телефону. З використанням мобільного додатку клієнт ініціює створення HCE – картки – цифрового аналогу платіжної картки. Здійснення операцій з
використанням HCE-картки можливо лише в межах суми, що знаходиться на картковому рахунку, з урахуванням обмежень (лімітів), які встановлені для картки.
Плата стягується за кожне створення HCE – Картки.
При отриманні готівки в касі іншого банку можливе зняття додаткової комісії згідно з тарифами банку, в установі якого отримуються кошти.
У випадку, коли залишок електронних грошей дорівнює або менше фіксованої суми встановленого тарифу, послуга не надається.
За умови отримання Prepaid картки у розповсюджувача стягується комісійна винагорода згідно комісії встановленої розповсюджувачем.
Процедура готівкового поповнення через банкомат/ІПТ Банку з використанням реквізитів Картки буде доступна після її технічної реалізації.
Послуга надається виключно за умови здійснення дзвінка з номеру мобільного телефону, за яким закріплена Prepaid картка та повідомлення працівнику Контакт
центру АТ "Ощадбанк" повного номеру Prepaid картки (14 цифр).

Умови та правила проведення Акції щодо стимулювання безготівкових розрахунків
із використанням наперед оплачених платіжних карток Mastercard, емітованих АТ
«Ощадбанк» та реалізації проекту cashless (території без готівки) на фестивалі Atlas
Weeekend (далі – Правила або Правила Акції)
1. ОРГАНІЗАТОР, ПАРТНЕРИ ТА ВИКОНАВЦІ АКЦІЇ
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Культовий клуб» (далі – «Atlas Weekend»
або «Організатор»), яке є організатором Фестивалю Atlas Weekend.
1.2. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі – Банк або
АТ «Ощадбанк» або Партнер), яке є партнером Організатора при проведенні Фестивалю
Atlas Weekend, зокрема, в частині реалізації Карток Фестивалю.
1.3. Для виконання своїх функцій, передбачених даними Правилами, Організатор та
Партнер мають право залучати третіх осіб (Виконавців).
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. В рамках цих Правил використовуються такі терміни відповідно до їх визначення
нижче:
ID-код замовлення (ID-код заявки) – унікальний цифровий номер для замовлення на сайті
atlas.oschadbank.ua Картки Фестивалю, у тому числі з Квитком/Абонементом на сайті
ob.atlasweekend.com, надсилається на номер мобільного телефону, зазначеного під час
оформлення замовлення та є необхідним для активації Картки та Абонементу/Квитка на
Фестиваль.
POS-термінал - електронний пристрій, призначений для:
‐ зчитування даних для операції з електронних платіжних засобів по магнітній смузі,
контактному або безконтактному чипу;
‐ здійснення Авторизації;
‐ передачі даних операції до Банку;
‐ формування та друк чеку щодо проведеної операції;
Абонемент на Фестиваль Atlas Weekend (далі – Абонемент) – надає право на
відвідування території Фестивалю Atlas Weekend на всі дні заходу з 03 по 09 липня 2018
року, згідно з часом роботи фестивалю.
Акція/Маркетингова Акція – акція, яка проводиться відповідно до цих Правил та
передбачає надання можливості фізичним особам стати Учасником Акції та отримати
Картку Фестивалю Atlas Weekend.
Договір - публічний Договір про використання електронних грошей, емітованих публічним
акціонерним товариством «Державний ощадний банк України».
Картка Фестивалю (далі - Картка) – наперед оплачена картка міжнародної платіжної
системи Mastercard, емітована АТ «Ощадбанк», із нанесеними на неї назвами та логотипами
та/або іншими елементами фірмового стилю Банку, Atlas Weekend та платіжної системи
Mastercard. Така Картка може бути обладнана додатковими засобами зчитування даних, як
то – штрих-кодом, цифровим набором даних, що може бути ембосований на Картці. Картка
забезпечує доступ до електронних грошей, що зберігаються на електронному пристрої
(пам'ять комп'ютера Емітента), а також може використовуватись як Квиток/Абонемент на
Фестиваль відповідно до цих Правил, Правил Фестивалю, за умови оплати
Квитка/Абонемента та його активації відповідно до цих Правил. Порядок та умови
використання Картки, а також інші умови обслуговування Банком Карток, окрім цих
правил регулюються публічним Договором про використання електронних грошей,
емітованих публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України».
Квиток на Фестиваль Atlas Weekend (далі – Квиток) - надає право на відвідування
території Фестивалю Atlas Weekend в один, будь-який, день його проведення, згідно з
часом роботи Фестивалю.
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Оператор - суб’єкт господарювання, який на підставі укладеного з Банком договору про
надання послуг (договору на доставку тощо) здійснює доставку Карток Фестивалю
замовлених на сайті atlas.oschadbank.ua.
Правила Фестивалю Atlas Weekend (далі – Правила Фестивалю) – офіційні правила
Фестивалю Atlas Weekend, які розміщено на офіційному сайті фестивалю за посиланням
http://atlasweekend.com
Сайт – веб-сайт АТ «Ощадбанк» в мережі Інтернет, який знаходиться за посиланням
atlas.oschadbank.ua;
Тарифи - тарифи для фізичних осіб за послуги при здійсненні операцій з електронними
грошима АТ "Ощадбанк" з використанням наперед оплачених карток міжнародних
платіжних систем Visa і Masterсard
Територія Cashless – організаційний комплекс рішень щодо емісії Карток Фестивалю та
впровадження інфраструктури для здійснення безготівкових платежів та обслуговування
електронних платіжних засобів (в т.ч. Карток) на Території Фестивалю Atlas Weekend.
Територія Фестивалю – локація організована для проведення музичного фестивалю у
форматі опен-ейр Atlas Weekend – 2018, який триватиме з 03 липня по 09 липня 2018 року
на території Національного комплексу «Експоцентр України» за адресою: м. Київ, пр.
Академіка Глушкова, 1.
Учасник Акції – фізична особа, яка виконує вказані нижче умови участі, здійснила
замовлення Картки Фестивалю на сайті atlas.oschadbank.ua, у тому числі з
Абонементом/Квитком на сайті ob.atlasweekend.com, або замовила Картку через мережу
відділень Банку або безпосередньо на Фестивалі, та активувала Картку відповідно до цих
Правил та Договору;
Фестиваль Atlas Weekend (далі – Фестиваль) – музично-розважальний фестиваль, який
відбудеться на території Національного комплексу «Експоцентр України» за адресою: м.
Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1, та триватиме з 03 по 09 липня 2018 року включно.
3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ
3.1. Дані Правила є Публічною пропозицією Банку для фізичних осіб стати Учасником
Акції на умовах, передбачених цими Правилами.
3.2. Фізична особа, що приймає участь у Акції, безумовно та беззастережно погоджується з
положеннями й умовами Акції, викладеними в цих Правилах, та з цими Правилами в
цілому.
3.3. Фізична особа приймає участь в Акції шляхом виконання дій, визначених у цих
Правилах.
3.4. Учасник Акції зобов'язаний дотримуватися цих Правил.
3.5. Акція проводиться по всій території України (крім тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей
України, в яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої
повноваження).
3.6. Період проведення Акції: з 11 травня 2018 року по 09 липня 2018 року включно.
3.7. Акція передбачає надання фізичним особам, які бажають стати учасниками Акції,
можливості замовлення Картки Фестивалю (у тому числі із можливістю придбання
Квитка/Абонемента через Сайт Банку).
3.8. Вартість Квитка/Абонемента до моменту його оплати не є фіксованою та може
змінюватись протягом строку дії Акції, при цьому після здійснення оплати
Квитка/Абонемента, ціна оплачених Квитка/Абонемента фіксується (не підлягає подальшій
зміні як у сторону збільшення, так і у сторону зменшення) та дорівнює вартості, діючій на
день здійснення оплати Квитка/Абонемента.
4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
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4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на Сайті Партнера
atlas.oschadbank.ua та на сайті Організатора atlasweekend.com або ob.atlasweekend.com
5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1. В Акції беруть участь фізичні особи, користувачі Карток Фестивалю та які повністю
погоджуються з умовами цих Правил.
5.2. Партнер або Організатор мають право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в
Акції в разі допущення Учасником Акції будь-якого з нижченаведених порушень, а саме
порушення:
- цих Правил;
- Правил Фестивалю;
- Договору.
5.3. У разі усунення Учасника Акції від Участі в Акції відповідно до пункту 5.2. цих Правил
кошти, сплачені Учасником Акції при замовленні Картки (у тому числі за
Квиток/Абонемент), Учаснику Акції не повертаються.
5.4. Дані Правила є основним документом, який регулює правовідносини між Партнером та
Учасником Акції щодо участі у Акції.
5.5. Прийняття Учасником Акції умов даних Правил здійснюється шляхом замовлення
Картки Фестивалю та здійснення її активації, що підтверджує фактичну згоду фізичної
особи з цими Правилами та умовами Акції.
5.6. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції відповідно до цих Правил, надає
беззастережну згоду на обробку своїх персональних даних Банком, Організатором, третіми
особами, залученими Банком та/або Організатором для виконання своїх функцій,
передбачених цими Правилами, а саме: прізвища, ім’я, по-батькові, номер телефону.
Обробка персональних даних Учасника Акції здійснюється відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних» з метою забезпечення участі Учасника Акції в Акції
відповідно до цих Правил. Термін обробки наданих персональних даних – безстроковий.
Учасник Акції гарантує, що надані ним персональні дані, надані добровільно.
6. КАРТКА ФЕСТИВАЛЮ, ЇЇ ВИДИ ТА УМОВИ ЗАМОВЛЕННЯ КАРТКИ
ФЕСТИВАЛЮ ЧЕРЕЗ САЙТ БАНКУ
6.1. Картка Фестивалю розповсюджується через мережу відділень Банку, безпосередньо на
Фестивалі та через сайт atlas.oschadbank.ua.
6.2. При обслуговуванні Карток Фестивалю застосовуються Тарифи для фізичних осіб за
послуги при здійсненні операцій з електронними грошима АТ "Ощадбанк" з використанням
наперед оплачених карток міжнародних платіжних систем Visa і Masterсard (Тарифи), які
розміщено на сайті Банку https://www.oschadbank.ua/ua/
6.3. Через сайт atlas.oschadbank.ua в рамках проведення Акції в період з 11 травня 2018 року
по 20 червня 2018 року здійснюється розповсюдження наступних видів Карток:
6.3.1. Prepaid картка Фестивалю без Абонемента та без вхідного квитка на Фестиваль Atlas
Weekend;
6.3.2. Prepaid картка Фестивалю з Абонементом на всі дні Фестивалю Atlas Weekend
(розповсюджується виключно через сайт atlas.oschadbank.ua при чому оплата Абонементу
на Фестиваль здійснюється на сайті ob.atlasweekend.com);
6.3.3. Prepaid Картка з Квитком на будь-який один день Фестивалю Atlas Weekend та з
правом
придбання
Абонемента
(розповсюджується
виключно
через
сайт
atlas.oschadbank.ua при чому оплата Квитка на Фестиваль здійснюється на сайті
ob.atlasweekend.com).*
*У випадку замовлення Prepaid Картки Фестивалю з Квитком на будь-який один день,
Учасник Акції має право придбати Абонемент на всі дні Фестивалю Atlas Weekend в
порядку, розмірі та строки, передбачені цими Правилами;
6.4. Замовлення Картки Фестивалю через сайт Банку.
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6.4.1. Для замовлення Картки Фестивалю на сайті atlas.oschadbank.ua Учасник Акції в
спеціальній формі замовлення обов’язково заповнює наступні поля:
- Обирає вид Картки Фестивалю, відповідно до видів Карток, вказаного у п. 6.3.
- Прізвище Ім’я По батькові отримувача Картки Фестивалю;
- Номер мобільного телефону отримувача;
- E-mail адресу;
- Адресу доставки;
- Надає згоду з умовами Правил та згоду на обробку персональних даних, поставивши
відповідну відмітку в полі «Я погоджуюсь з Правилами Акції та даю згоду на обробку моїх
персональних даних відповідно до Правил Акції».
6.4.2. Після заповнення всіх обов’язкових Полів у спеціальній формі відповідно до п. 6.4.1.
цих Правил Учасник Акції переходить до поля оплати та здійснює безготівкову оплату
комісії за обслуговування Картки Фестивалю та, в залежності від обраного виду картки,
вартості Абонемента/Квитка.
6.4.3. Оплата комісії за обслуговування Картки Фестивалю разом з вартістю адресної
доставки Картки здійснюється безготівково з використанням будь-якої іншої платіжної
картки безпосередньо під час оформлення замовлення на сайті atlas.oschadbank.ua.
6.4.4. Оплата комісії за обслуговування Картки Фестивалю разом з вартістю адресної
доставки Картки без Абонемента та без Квитка.
Оплата комісії за обслуговування Картки Фестивалю разом з вартістю її адресної доставки
(в т.ч ПДВ) здійснюється згідно Тарифів на сайті atlas.oschadbank.ua.
За результатами успішної оплати замовлення Картки Фестивалю Учасник отримає на номер
мобільного телефону та email адресу, які зазначено у заявці (у заповненій формі),
унікальний ID-код замовлення. Для можливості використання Картки Фестивалю для
розрахунків її необхідно активувати, відповідно до розділу 7 цих Правил. Під час активації
Картки Фестивалю обов’язково має бути зазначено унікальний ID-код замовлення.
6.4.5. Оплата комісії за обслуговування Картки Фестивалю разом з вартістю адресної
доставки Картки та вартості Абонементу на всі дні Фестивалю Atlas Weekend.
6.4.5.1. Оплата комісії за обслуговування Картки Фестивалю разом з вартістю адресної
доставки Картки здійснюється згідно Тарифів на сайті atlas.oschadbank.ua. Після чого
здійснюється оплата повної вартості Абонементу на сайті ob.atlasweekend.com.
Оплачуючи на сайті atlas.oschadbank.ua комісію за обслуговування Картки Фестивалю
разом з вартістю адресної доставки Картки, із оплатою на сайті ob.atlasweekend.com
вартості Абонементу на Фестиваль, учасник погоджується з Правилами Фестивалю Atlas
Weekend, які розміщено на офіційному сайті atlasweekend.com.
Розповсюдження Карток Фестивалю із Абонементом на всі дні Фестивалю Atlas Weekend
здійснюється до 20 червня 2018 року включно.
6.4.5.2. Вартість Абонемента на фестиваль Atlas Weekend з 11 травня 2018 року
встановлюється на рівні 1900,00 грн. Вартість Абонементу протягом перебігу строку
розповсюдження Карток поступово збільшуватиметься, інформація про діючу вартість
Абонементу розміщується на сайті atlas.oschadbank.ua та сайті atlasweekend.com.
Збільшення вартості Абонементу:
Перший етап - вартість Абонементу збільшиться на 300,00 грн. та до наступного
подорожчання становитиме 2200,00 грн.;
Другий етап - вартість Абонементу збільшиться ще на 300,00 грн. та становитиме 2500,00
грн.;
6.4.5.3. За результатами успішної оплати замовлення Картки Фестивалю з Абонементом
Учасник отримає на номер мобільного телефону та email адресу, які зазначено у заявці,
унікальний ID-код замовлення. Для можливості використання Картки Фестивалю для
розрахунків та активації Абонементу на Фестиваль картку необхідно активувати,
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відповідно до розділу 7 цих Правил не пізніше 25 червня 2018 року. Під час активації
обов’язково має бути зазначено унікальний ID-код замовлення. Абонемент закріплюється
безпосередньо до Картки Фестивалю під час її активації.
6.4.6. Оплата комісії за обслуговування Картки Фестивалю разом з вартістю адресної
доставки Картки з Квитком на будь-який один день Фестивалю Atlas Weekend та з
правом придбання Абонемента.
6.4.6.1. Оплата комісії за обслуговування Картки Фестивалю разом з вартістю адресної
доставки Картки здійснюється згідно Тарифів на сайті atlas.oschadbank.ua. Після чого
здійснюється оплата вартості Квитка на один будь-який день фестивалю Atlas Weekend,
діючої на дату оплати замовлення через сайт ob.atlasweekend.com
Оплачуючи на сайті atlas.oschadbank.ua комісію за обслуговування Картки Фестивалю
разом з вартістю адресної доставки Картки, із оплатою на сайті ob.atlasweekend.com
вартості Квитка на один будь-який день Фестивалю, учасник погоджується з Правилами
Фестивалю Atlas Weekend, які розміщено на офіційному сайті atlasweekend.com.
Розповсюдження Карток Фестивалю із Квитком на один будь-який день Фестивалю Atlas
Weekend здійснюється до 20 червня 2018 року включно.
При замовленні Карти Фестивалю такого типу, Учасник Акції має право поповнивши
Картку на необхідну суму доплати за Абонемент придбати Абонемент на всі дні
Фестивалю.
У випадку поповнення Карти на суму доплати, необхідну для придбання Абонементу,
Учасник Акції доручає Банку списати з облікового запису Учасника Акції еквівалент
електронних грошей в оплату вартості Абонемента в сумі, необхідній для його доплати, та
перерахувати її Організатору.
Вартість доплати за Абонемента визначається шляхом віднімання оплаченої вартості
Квитка на один день фестивалю Atlas Weekend від вартості Абонемента, що діяла на дату
оплати замовлення. Вартість Абонемента Учасника фіксується на дату оплати Квитка,
кінцевий термін для здійснення доплати за Абонемент 25 червня 2018 року включно.
Розповсюдження Карток Фестивалю з Квитком на будь-який один день Фестивалю Atlas
Weekend та з правом придбання Абонемента здійснюється до 20 червня 2018 року включно.
6.4.6.2. Вартість Квитка на один будь-який день фестивалю Atlas Weekend з 11 травня 2018
року встановлюється на рівні 800,00 грн. Вартість Квитка на один будь-який день
Фестивалю протягом перебігу строку реалізації Карток поступово збільшуватиметься,
інформація про діючу вартість Квитка розміщується на сайті на сайті atlas.oschadbank.ua
та сайті atlasweekend.com.
Збільшення вартості Квитка на один будь-який день Фестивалю:
Перший етап - вартість Квитка збільшиться на 100,00 грн. та до наступного збільшення
становитиме 900,00 грн.;
Другий етап - вартість Квитка збільшиться ще на 100,00 грн. та до наступного
подорожчання становитиме 1000,00 грн.;
6.4.6.3. За результатами успішної оплати замовлення Картки Фестивалю з квитком на будьякий один день Фестивалю Atlas Weekend та з правом придбання Абонемента Учасник
Акції отримає на номер мобільного телефону та email адресу, які зазначено у заявці,
унікальний ID-код замовлення.
Для можливості доплати вартості Абонемента, а також для активації Квитка на один день
фестивалю або, у разі доплати вартості Абонемента, активації Абонемента на Фестиваль,
Картку необхідно активувати відповідно до розділу 7 цих Правил не пізніше 25 червня 2018
року. Під час активації обов’язково має бути зазначено унікальний ID-код замовлення.
6.4.6.4. Після активації Картки Фестивалю із Квитком на один день та правом придбання
Абонемента, суми коштів, які вносяться Користувачем з використанням Картки
спрямовуються на поповнення залишку електронних грошей, закріплених за обліковим
записом Учасника Акції, за вирахуванням комісій Банку згідно Тарифів, та не доступні для
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використання Користувачем до моменту накопичення повної суми доплати вартості
Абонемента. При накопиченні всієї суми необхідної для проведення доплати повної
вартості Абонемента, електроні гроші в еквіваленті повної вартості доплати за Абонемент
списуються з облікового запису Учасника акції та їх еквівалент перераховуються
Організатору. Після чого, безпосередньо на цій Картці Фестивалю активується Абонемент
на всі дні фестивалю Atlas Weekend, а суми коштів, які вносяться з використанням Картки
після активації Абонементу, доступні до використання Учасником Акції.
Кінцевий термін для накопичення на Картці Фестивалю повної суми доплати вартості
Абонементу – 25 червня 2018 року.
У випадку, якщо станом на 26 червня 2018 року, залишок коштів на балансі Картки є
меншим за необхідну для повної доплати вартості Абонементу суму списання цих коштів
в доплату вартості Абонементу не відбувається, кошти розблоковуються та стають
доступними для використання. Безпосередньо на цій Картці активується Квиток на один
будь-який день Фестивалю Atlas Weekend.
6.4.6.5 Користувач Картки Фестивалю із Квитком на один день та правом придбання
Абонемента, за бажанням може в будь-який момент до 25 червня 2018 року включно,
деактивувати накопичення, для чого Учаснику акції необхідно зателефонувати до КонтактЦентру Банку за телефоном 0800210800 та за допомогою голосового меню обрати
відповідний пункт. Накопичені кошти розблоковуються та стають доступні для
використання, списання коштів в доплату вартості Абонементу не відбувається. З моменту
деактивації накопичення коштів використати Картку для придбання Абонементу
неможливо. У випадку деакативації накопичення, на зазначеній Картці активується Квиток
на один будь-який день Фестивалю Atlas Weekend, який був оплачений Користувачем в
момент замовлення Картки на Сайті.
6.5. Доставка Картки Фестивалю, замовленої через сайт Банку.
6.5.1. Доставки Картки Фестивалю, замовленої через сайт Банку, здійснюється Оператором
за адресою, зазначеною під час оформлення її замовлення на Сайті atlas.oschadbank.ua.
6.5.2. Доставка Карток Оператором здійснюються протягом трьох робочих днів з дня
здійснення замовлення Картки, якщо інший строк не виплаває із правил надання послуг
Оператором. За номером транспортної накладної на сайті atlas.oschadbank.ua можливо
відслідкувати статус замовлення.
6.5.3. Для отримання Карти під час її доставки представником Оператора замовнику
Картки необхідно надати (пред’явити) паспорт або інший документ, що посвідчує особу та,
перед підписанням декларації (товарно-транспортної накладної тощо) - перевірити в
присутності представника Оператора цілісність упаковки та наявність Картки Фестивалю в
момент її отримання.
6.5.4. У випадку відмови від отримання замовленої Картки Фестивалю сплачена комісія за
її обслуговування та вартість її доставки не повертається.
6.5.5. У разі відсутності замовника Картки за вказаною під час замовлення на Сайті
адресою - доставка Карти Фестивалю після другої спроби не здійснюється, сплачена на
сайті atlas.oschadbank.ua комісія за обслуговування картки та вартість її доставки не
повертається.
6.5.6. Картки Фестивалю доставляються неактивованими, у зв’язку із чим їх використання
(у т.ч. користування Квитком/Абонементом буде можливе лише після активації картки
відповідно до цих Правил).
7. АКТИВАЦІЯ КАРТКИ ФЕСТИВАЛЮ, ЗАМОВЛЕНОЇ ЧЕРЕЗ САЙТ БАНКУ
7.1. Учаснику, який через сайт atlas.oschadbank.ua оплатив комісію за обслуговування
Картки Фестивалю разом з вартістю адресної доставки Картки, на номер мобільного
телефону та email адресу, зазначені у заявці, надсилається унікальний ID-код замовлення.
Саме цей унікальний ID-код обов’язково має бути зазначено під час активації Картки
Фестивалю.
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7.2. Для активації Картки Фестивалю необхідно зателефонувати з мобільного номера
українського оператора зв’язку до Контакт Центру Банку за телефоном 0800210800 та за
допомогою голосового меню обрати відповідний розділ (мобільний номер, з якого
здійснюється дзвінок, буде закріплено як фінансовий номер до Картки Фестивалю).
Слідуючи за голосовими вказівками, з клавіатури мобільного телефону ввести:
- 16-значний номер Картки фестивалю;
- бажаний PIN-код;
- унікальний ID-код замовлення.
7.3. Тільки після активації Картки Фестивалю із обов’язковим введенням унікального IDкоду замовлення активується Абонемент на Фестиваль або Квиток на будь-який один день
Фестивалю із можливістю доплати вартості Абонементу, в залежності від замовленого виду
Картки Фестивалю.
7.4 Активація Картки Фестивалю із Абонементом або Картки Фестивалю з Квитком на один
день Фестивалю має бути здійснена Учасником Акції не пізніше 25 червня 2018 року.
8. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КАРТКИ ФЕСТИВАЛЮ
8.1. Для можливості використання Картки Фестивалю з Абонементом/Квитком для входу
на фестиваль Atlas Weekend, в обов’язковому порядку до 25 червня 2018 року має бути
активована Картка Фестивалю із зазначенням ID-коду замовлення, відповідно до розділу 7
цих Правил.
8.2. Абонемент надає право на отримання вхідного браслету всі дні Фестивалю Atlas
Weekend, з 12:00 по 06:00 год з 03 по 09 липня 2018 року.
8.3. Квиток надає право на отримання вхідного браслету на вхід на один будь-який день
Фестивалю Atlas Weekend, з 12:00 по 06:00 год з 03 по 09 липня 2018 року.
8.4. Для отримання вхідного браслету на територію Фестивалю обов’язково необхідно мати
при собі Картку Фестивалю із закріпленим за нею під час активації Абонементом/Квитком.
На вхідній групі на територію Фестивалю на окремій касі, забрендованій Mastercard та
Ощадбанк, необхідно прикласти картку до POS-терміналу та отримати вхідний браслет
відповідного типу (Абонемент/Квиток) згідно інформації на чеку від POS-терміналу. Право
на вхід безпосередньо на територію Фестивалю надає вхідний браслет.
8.5. Картка Фестивалю з Абонементом/Квитком дійсна для отримання вхідного браслету
лише за умови:
- її активації та відсутності пошкоджень;
- її обов’язкового дотику для зчитування до POS-терміналу, відповідно до п.п. 8.4.;
8.6. Правила роботи вхідних браслетів для входу та виходу на територію Фестивалю
регулюються Правилами Фестивалю Atlas Weekend, які розміщено на офіційному сайті
фестивалю за посиланням atlasweekend.com
8.7. Пошкоджені або втрачені Картки Фестивалю поверненню, обміну, відновленню не
підлягають, компенсація вартості Абонемента/Квитка/внесених на Картку коштів за такими
Картками не здійснюється.
8.8. Картка Фестивалю, у тому числі без Абонементу/Квитка, надає Учаснику право
пріоритетного входу (окрема черга) на територію фестивалю на окремому вході
розташованому на вхідній групі Фестивалю та забрендованому Mastercard та Ощадбанк.
8.9. Картка Фестивалю може надавати її користувачу право на отримання знижок та/або
спеціальних пропозицій від партнерів Організатора, у тому числі торговців, представлених
на Фестивалі. Інформація про актуальні/діючі знижки та/або пропозиції на Фестивалі для
Учасників Акції при розрахунках з використанням Картки розміщується на сайті
atlas.oschadbank.ua.
9. ІНШІ УМОВИ
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9.1. Організатор/Партнер/Виконавці не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання
будь-яких осіб Учасниками Акції. Організатор/Партнер/Виконавці не беруть на себе
обов’язку визначення прав сторін у будь-яких суперечках щодо Участі в Акції.
9.2. Участь в Акції малолітніх, неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Організатор/
Партнер/Виконавці не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників
Акції.
9.3. Будь-які питання щодо отримання Учасником Акції компенсації за сплачений
Квиток/Абонемент у випадку втрати/пошкодження Карки, відмови від отримання Картки
при її доставці Оператором, або у будь-яких інших випадках, що призвели до неможливості
використання Картки, або щодо отримання безпосередньо оплаченого Квитка/Абонемента
у вказаних випадках, вирішується між Учасником Акції та Організатором без участі Банку.
9.4. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду
Учасника Акції з цими офіційними Правилами, Договором та Тарифами. Порушення
Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання умов
цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при цьому такий
Учасник Акції не має права на одержання від Організатора/Партнера/Виконавців будь-якої
компенсації.
9.5. У разі виникнення ситуації щодо Акції/участі у ній, що допускає неоднозначне
тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими
Правилами, виключне право на прийняття остаточного рішення з таких питань має Банк.
9.6. Організатор/Партнер/Виконавці не несуть відповідальності за відмову Учасника Акції
від використання Картки Фестивалю, Абонементу або Квитка.
9.7. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор/Партнер/Виконавці не
зобов’язані вести листування з потенційними Учасниками Акції й надавати пояснення в
усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення чи будь-яких інших
подібних питань щодо даної Акції.
9.8. Партнер Акції (Банк) має право в односторонньому порядку вносити зміни до умов
даних Правил шляхом розміщення нової редакції правил на Сайті atlas.oschadbank.ua.
9.9. У випадку, якщо після внесення змін до умов даних Правил, Учасник Акції продовжує
здійснювати дії передбачені Правилами, використовувати Картку/Абонемент/Квиток,
вважається, що Учасник Акції прийняв та погодився зі зміненими умовами Правил.
9.10. Банк не несе відповідальність за дії Організатора Фестивалю, скасування Фестивалю
Atlas Weekend, зміну дат його проведення, зміну програми та будь-яких інших змін або
наслідків пов’язаних із організацією та проведенням Фестивалю Atlas Weekend.
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