Затверджено протоколом № 80 від 29.07.2020
засідання Правління ПАТ «МТБ БАНК»
зі змінами, затвердженими рішенням Правління ПАТ
«МТБ БАНК» протокол № 103 від 29.09.2020р.
зі змінами, затвердженими рішенням Правління ПАТ
«МТБ БАНК» протокол №10 від 29.01.2021р.

Додаток 1 до Паспорту Акції «Заробляй з Кредиткою!»
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Заробляй з Кредиткою!» 1
(надалі – «Правила»)
1. ТЕРМІНИ
Всі терміни, що вказані нижче та написані з великої літери, будуть мати наступне
значення:
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1

Акція – це захід, спрямований на залучення нових Клієнтів та збільшення обсягу
безготівкових розрахунків Кредитною картою, з визначеним періодом
проведення.
Банк – ПАТ «МТБ БАНК».
Код MCC (Merchant Category Code) – 4-ох значний номер (код), який
призначений для класифікації торгової точки (ТСП), типу товарів або послуг, які
вона пропонує. МСС визначається банком - еквайєром відповідно до правил
Міжнародної платіжної системи Visa.
Клієнт – фізична особа, яка має відкритий в установі Банку поточний рахунок
(Рахунок) та отримала Кредитну картку (КК) для розпорядження таким
рахунком, уклала із Банком договір про надання кредиту, на підставі якого Банк
встановив Кредитний ліміт на КК.
Кредитна картка – платіжна картка, що випущена Банком та щодо якої Банком
встановлено Кредитний ліміт у відповідності до договору про надання кредиту,
укладеного між Клієнтом та Банком.
Кредитний ліміт – сума грошових коштів, що надається Банком в тимчасове
користування держателю КК на умовах строковості, зворотності і платності.
Період CashBack – період, встановлений Банком, протягом якого Банк здійснює
виплату CashBack за операціями за визначеними кодами МСС (відповідає
періоду проведення Акції).

зі змінами, внесеними протоколом № _103__ від _29.09.2020 р. засідання Правління ПАТ «МТБ БАНК»

1.8.

1.9.

Рахунок – поточний рахунок, що відкритий на ім’я Клієнта Банком, та який
використовується для обслуговування Кредитного ліміту, та до якого випущена
Кредитна картка.
CashBack – винагорода на Рахунок Клієнта, що виплачується Банком на підставі
цих Правил.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1.

Назва Акції: "Заробляй з Кредиткою!"

2.2.

Акцію на правах організатора проводить ПАТ «МТБ БАНК» (далі-Організатор).

2.3.

Цими Правилами Акції визначається
порядок виплати Організатором
винагороди CashBack за здійснені Учасником Акції операції в торговосервісних підприємствах (ТСП) за допомогою Кредитної картки.

2.4.

Період проведення Акції (далі період CashBack):
31.05.2021 року (включно).

2.5.

Учасники Акції – фізичні особи, які є держателями Кредитних карток Benefit
та Benefit_NEW ПАТ «МТБ БАНК та мають реєстраційний номер облікової
картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб – платників
податків.

2.6.

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 року, №1207-VII, а також низки 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 13.04.2014 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 року,
№254-VIII).

2.7.

Умови Акції та розмір CashBack: Для участі в Акції Учасник Акції протягом
Періоду проведення Акції, згідно п.2.4. Правил, повинен здійснити безготівкові
операції в торгово-сервісних підприємствах (ТСП) на території проведення Акції
за допомогою Кредитних карток Benefit та Benefit_NEW, які емітовані
Організатором, за зазначеними категоріями та мати можливість отримати
CashBack в залежності від класу Кредитної картки:

з 01.08.2020 року до

№

1.

Код МСС (Merchant Category
Code)

Ставка винагороди
CashBack

Benefit та
Benefit_NEW
Gold
В період з 01.08.2020р. - 30.09.2020р. за наступним категоріями:
3000-3299, 3351-3441, 35013999, 4011, 4111-4112, 4131,
Подорож (авіаквитки, квитки на
4304, 4411, 4415, 4418, 4457,
потяг, оренда авто, готелі,
1%
4468, 4511, 4582, 4722, 4784, та багато іншого для відпочинку).
4789, 5962, 7011, 7032-7033,
7512-7513, 7519.
Категорія

Benefit_NEW
Platinum

2%

2.

5811, 5812, 5813, 5814

Кафе, бари, ресторани

1%

2%

3.

5941, 7922, 7997, 7832, 7941,
7999, 7994, 5940, 7996, 7991,
7841, 7929, 7932, 7933, 7998,
5996

Розваги та спорт (в т.ч. кіно, театри,
цирки, луна-парки, дельфінарії,
магазини спорттоварів та вело
магазини, більярд, боулінг, спортивні
поля та клуби)

2%

3%

4.

5192, 5942, 5943, 5111

Спеціалізовані магазини з продажу
канцелярських товарів, книг

4%

5%

В період з 01.10.2020р. - 30.11.2020р. за наступним категоріями:

1.

2.

5131, 5137, 5139 5611, 5621,
5631, 5641, 5651, 5655, 5661,
Одяг та взуття (товари та послуги в
спеціалізованих магазинах одягу,
5681, 5691, 5697, 5698, 5699,
4%
взуття,
хімчистки)
5931, 5948, 5949, 7216, 7251,
7296
4119, 5047, 5122, 5292, 5295,
5912, 5975, 5976, 5977, 7230,
Краса та медицина (товари та
послуги в масажних або
7297, 7298, 8011, 8021, 8031,
4%
косметичних салонах, аптеки)
8041 , 8042, 8043, 8049, 8050,
8062, 8071, 8099
В період з 01.12.2020р. - 31.01.2021р. за наступним категоріями:

8%

8%

1.

4812, 5045, 5722, 5732, 5997,
7379

Побутова техніка (купівля техніки в
спеціалізованих магазинах)

4%

8%

2.

5811, 5812, 5813, 5814

Кафе, бари, ресторани

4%

8%

1.

2.

В період з 01.02.2021р. - 31.03.2021р. за наступним категоріями:
4119, 5047, 5122, 5292, 5295, Краса та медицина (товари та послуги в
5912, 5975, 5976, 5977, 7230, масажних або косметичних салонах,
7297, 7298, 8011, 8021, 8031, аптеки)
4%
8041 , 8042, 8043, 8049, 8050,
8062, 8071, 8099
Квіти (товари та послуги в квіткових
магазинах, салонах флорістики та
5992, 5193
4%
спеціалізованих магазинах)

8%

8%

В період з 01.04.2021р. - 31.05.2021р. за наступним категоріями

1.

5131, 5137, 5139 5611, 5621,
5631, 5641, 5651, 5655, 5661,
5681, 5691, 5697, 5698, 5699,
5931, 5948, 5949, 7216, 7251,
7296

Одяг та взуття (товари та послуги в
спеціалізованих магазинах одягу,
взуття, хімчистки)

4%

8%

2.

0742, 5995

Тварини (товари та послуги в
зоомагазинах і ветеринарних клініках)

4%

8%

2.8.

Банк здійснює виплату CashBack у порядку, встановленому цими
Правилами.

2.9.

Банк має право в односторонньому порядку відмовити Учаснику Акції у
нарахуванні і виплаті СashBack (без пояснення причин).

2.10.

Учасники Акції, отримуючи суму СashBack, розуміють та підтверджують,
що отримують від Банку дохід, у зв’язку з чим Банк має статус податкового
агента та з суми нарахованого СashBack утримує податок на доходи
фізичних осіб згідно п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України та
військовий збір, в розмірі, які встановлені законодавством України, та
відповідно до п. 176.2 ст.176 Податкового кодексу України подає
інформацію щодо таких доходів та утриманого податку/збору до
контролюючих державних органів. При цьому, якщо відповідно до норм
законодавства України, ставка податку/збору, що утримується з доходу
передбаченого Умовами Акції, буде збільшена або зменшена/введено
новий податок/збір/скасовано діючий тощо, розмір доходу що підлягає
виплаті Учаснику Акції змінюється відповідно до змін встановлених
(прийнятих) щодо ставок оподаткування.

2.11.

Перелік МСС, щодо яких може бути застосований CashBack, визначений у
п. 2.7. до цих Правил, Період CashBack, визначений у п. 2.4. до цих
Правил.

3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ CASHBACK
3.1.

Банк здійснює виплату CashBack у національній валюті України (гривнях)
шляхом безготівкового зарахування відповідної суми коштів на Рахунок.

3.2.

Банк здійснює нарахування суми CashBack у відсотках від суми кожної
операції, яка відповідала кодам МСС і була відображена на Рахунку протягом
звітного місяця у Періоді CashBack, визначеному в п.2.4. цих Правил. Розмір
відсотку нарахування CashBack визначено в п.2.7. цих Правил. При цьому
розрахований розмір CashBack після утримання податків та зборів не може
бути меншим за 30 (тридцять) гривень (Мінімальна сума CashBack) та
перевищувати 500 (П`ятсот) гривень (Максимальна сума CashBack).

3.3.

Банк здійснює нарахування і виплату CashBack до сьомого числа місяця,
наступного за місяцем, протягом якого операції за КК, щодо яких
застосовується CashBack, були відображені на Рахунку Учасника Акції.

3.4.

CashBack нараховується виключно протягом Періоду CashBack та виключно
щодо операцій позначених MCC, які визначені Банком як такі, до яких
застосовується CashBack.

3.5. Банк не виплачує СashBack:
3.5.1. по операціях, відображених на Рахунку до початку або після
закінчення Періоду CashBack;
3.5.2. якщо розрахований Банком розмір CashBack за відповідний звітній
місяць після утримання податків та зборів складає менше ніж Мінімальна
сума CashBack, вказана в п.3.2. цих Правил;
3.5.3. у разі неможливості ідентифікації ТСП при перевірці під час/після
здійснення Операції з CashBack на приналежність до обраної категорії
МСС;
3.5.4. у разі наявності простроченої заборгованості за Кредитним лімітом
на момент виплати CashBack;
3.5.5. у разі закриття Учасником Акції рахунку, до якого була
випущена Кредитна картка, за відповідний поточний період виплати
CashBack;
3.5.6. якщо у Учасника Акції нема довідки про присвоєння реєстраційного
номеру облікової картки платника податків;
3.5.7. у разі повернення товару / відмови від послуги, що здійснено
Учасником Акції в одному розрахунковому періоді;
3.5.8. у разі скасування розрахункової операції Учасником Акції;
3.5.9. в інших випадках,
визначених Банком самостійно (без
необхідності пояснення причин та умов Учаснику Акції).
3.6.

Якщо розрахований Банком розмір CashBack за відповідний звітній місяць після
утримання податків та зборів перевищує Максимальну суму
CashBack,
визначену в п.3.2. цих Правил, то Банк нараховує і виплачує CashBack виключно
у розмірі Максимальної суми CashBack після утримання податків та зборів.

3.7.

Банк не встановлює перелік конкретних точок продажів (ТСП), що належать до
категорій, визначених у п.2.7. даних Правил та не інформує Учасників Акції
про них, а також не несе відповідальності за не виплату CashBack у разі
придбання Учасником Акції товарів та послуг у ТСП, які реалізовують
профільні групи товарів, проте зареєстровані банками-еквайрами під МСС, що
відмінні від визначених у п.2.7. даних Правил.

4. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ
4.1.

Інформування щодо Офіційних правил Акції здійснюється:
4.1.1. шляхом розміщення Правил Акції на Офіційній сторінці Організатора
- https://promo.mtb.ua;
4.1.2. за допомогою розсилки Viber та СМС-повідомлень або e-mailповідомлень з акційною пропозицією та номером Контакт-центру Банку, за
допомогою якого Учасник Акції має можливість дізнатися про деталі Акції;
4.1.3. при зверненні Учасника Акції до Контакт-центру Банку;
4.1.4. у відділеннях Банку.
4.2.

Банк має право припинити проведення Акції або змінити її умови на свій
розсуд в будь-який момент проведення Акції. Інформація про зміни
доводиться до Учасників Акції в порядку, зазначеному в п.4.1. цих Правил.
5. ІНШІ УМОВИ

5.3. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення даних
Правил та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне
рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного
законодавства України. При цьому, рішення Організатора Акції є остаточним
і не підлягає оскарженню.
5.4.

Приймаючи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт
ознайомлення з даними Правилами Акції та свою повну та безумовну згоду з
ними. Невиконання даних умов вважається відмовою від участі в Акції.

