Офіційні правила рекламної акції
«Лотерейний білет придбай – поповнення мобільного вигравай»
1. Основні положення
1.1. Цими Офіційними Правилами (далі – «Правила») визначаються порядок та умови
проведення рекламної акції «Лотерейний білет придбай – поповнення мобільного
вигравай» (далі – «Акція»).
1.2. Організатором Акції є Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська
Національна Лотерея»- оператор державних лотерей, здійснює діяльність на підставі
ліцензії Міністерства фінансів України серії АВ № 446756 від 02.09.2013р., код ЄДРПОУ
24940541, адреса: 02098, м. Київ, вул. Юрія Шумського, 1Б, оф.110.
1.4. Для проведення Акції Організатор має право залучати третіх осіб.
1.5. Офіційні правила Акції розміщені на сайті Організатора https://unl.ua.
1.6. Проведення Акції не є лотереєю у розумінні Закону України «Про лотерейну
діяльність».
2. Строки проведення Акції
2.1. Загальний термін проведення Акції: з 11 квітня 2018 року до 30 квітня 2018 року
включно (надалі – «Строк проведення Акції»).
2.2. Акція діє на всій території України, за винятком території проведення
антитерористичної операції, тимчасово окупованої території (Автономної Республіки Крим
і міста Севастополь, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей)
(надалі – «Територія Акції»).
3. Умови проведення Акції
3.1. Учасниками Акції можуть стати фізичні особи – громадяни України, резиденти, з
повною дієздатністю, яким виповнилося 18 років.
3.2. Розіграш Подарунків Акції проводиться серед гравців лотерей, які використовують для
придбання лотерей номер телефону телекомунікаційного оператора «КИЇВСТАР» з
тарифним планом передплаченого зв’язку.
3.3. Щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам п. 3.1 та 3.2 цих Правил,
необхідно:
1) у строк проведення Акції придбати один з лотерейних білетів державної грошової
числової тиражної лотереї: «СУПЕР ЛОТО», «КЄНО», «ЛОТО МАКСИМА» (далі
Лотереї) на сайті https://unl.ua. з використанням послуги «Мобільні гроші» від
«Київстар», або на сайті партнера https://money.kyivstar.ua.;
2) Для придбання лотереї на сайті https://unl.ua. перейти до участі у лотереї через
кнопку «МОБІЛЬНІ ГРОШІ», де потрібно вибрати лотерею, вказати ігрову
комбінацію у відповідному полі та оплати лотерею натиснувши на кнопку
«МОБІЛЬНІ-ГРОШІ». Для придбання лотереї на сайті https://money.kyivstar.ua
перейти до розділу «Лото» за посиланням https://money.kyivstar.ua/catalog/lottery та
вибрати конкретну Лотерею відповідно до Правил Акції;
3) Вибрати необхідну ігрову комбінацію в лотереї та дотримуватись умов проведення
лотерей;
4) Сплатити вартість лотерейного білету;
3.4. Не можуть брати участь в Акції:
- особи, які не відповідають вимогам п. 3.1. цих Правил;
- особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором Акції;
- найближчі родичі осіб, зазначених вище.
3.5. Для набуття статусу Учасника Акції та можливості здобути право на отримання
Подарунку Акції необхідно здійснити щонайменше 1 (одну) або більше покупок

лотерейного білету державної грошової числової тиражної Лотереї Організатора у строк
проведення Акції за допомогою онлайн купівлі білету на сайті Організатора Акції
https://unl.ua та https://money.kyivstar.ua відповідно до п. 3.3. Правил.
3.6. В Акції не беруть участь:
- лотерейні білети будь-яких інших лотерей які проводяться Організатором та або
іншими компаніями;
- лотерейні білети, які були придбані не в період проведення Акції: до 00:00 11.04.2018
або після 24:00 30.04.2018 за київським часом;
- лотерейні білети, які придбані в інший спосіб, крім купівлі з використанням послуги
«Мобільні гроші» відповідно до п. 3.3. Правил.
4. Подарунки Акції
4.1. Подарунками Акції являється поповнення мобільних рахунків гравців на суму 5 (п’ять)
гривень або 50 (п’ятдесят) гривень.
4.2. Щоденно протягом строку проведення Акції визначається 92 гравці, які виконали
умови Правил, яким буде сплачено подарунок, а саме:
80 переможців отримають поповнення мобільних рахунків на суму 5 (п’ять) гривень;
12 переможців отримають поповнення мобільних рахунків на суму 50 (п’ятдесят)
гривень;
4.3. Подарунки будуть виплачуватись Учасникам протягом строку проведення Акції кожної
години, починаючи з 9-00 годин до 20-00 годин. Кількість Подарунків, що будуть
розігруватись серед учасників, залежить від кожної години, та визначається згідно таблиці:
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4.4. Відповідальність Організатора обмежується кількістю Подарунків Акції, передбачених
цими Правилами.
4.5. Заміна Подарунків Акції будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки Акції
обміну й поверненню не підлягають.
4.6. Організатор не несе ніякої відповідальності за подальше використання Подарунка Акції
Учасниками Акції після їх одержання, а також за можливі наслідки використання таких
Подарунків Акції.
4.7. Вручення Подарунку Акції здійснює Організатор. Оподаткування Подарунку Акції
здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
4.8. За умовами Акції один лотерейний білет придбаний у відповідності до п. 3.3. Правил,
дає право Учаснику Акції право прийняти участь в розіграші Подарунку Акції; кожен
додатковий придбаний білет окремо приймає участь в розіграші Подарунку Акції, та
збільшує шанси Учасника Акції на виграш Подарунку Акції.
4.9. Подарунки Акції не входять до призового фонду лотерей, що проводяться
Організатором, та оплачуються за власні кошти Організатора.
5. Визначення Учасників Акції, та переможців Акції
5.1. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції,
передбачених п. 4.1. Правил відбуватиметься таким чином:
5.1.1. Під час Строку проведення Акції Організатором протягом двадцяти одного дня
(щоденно) кожної години, починаючи з 8:00 годин та до 20:00 годин будуть формуватись
списки учасників, які придбали лотерею відповідно до п.3.3.;

5.1.2. Кожної години буде формуватись новий список учасників серед яких будуть
розігруватись подарунки Акції;
5.2. Визначення Переможців Акції, які отримають Подарунки, відбуватиметься таким
чином:
5.2.1. Протягом Строку проведення Акції щогодини, починаючи з 9:00 годин до 20:00
годин серед сформованих списків учасників будуть розігруватись Подарунки, відповідно
до розділу 4 Правил.
5.2.2. Розіграш Подарунків Акції проводиться представником Акції Організатора.
5.2.3. Розіграш та перерахування Подарунків проводиться з понеділка по п’ятницю
відповідно до щогодинних розіграшів. Розіграш та перерахування Подарунків в суботу та
неділю проводиться в понеділок (або наступний після вихідних робочий день)
5.2.4. Розіграш Подарунків Акції здійснюється за використанням з генерації випадкових
чисел що розміщена в сайті https://unl.ua. Програма генерації щогодини генерує кількість
переможців відповідно до п. 4.3. Правил, при цьому перша особа (жодна, або дві особи – в
залежності від часу проведення розіграшу) отримує Подарунок номіналом 50 гривень, інші
особи в кількості, відповідно до п. 4.3. отримують Подарунки номіналом 5 гривень.
5.3. Організатором щодня формується список переможців, яким були надіслані Подарунки
після проведення розіграшу Подарунків Акції.
6. Умови отримання Подарунку Акції
6.1. Подарунки Акції перераховуються Учасникам Акції, які здобули право на отримання
Подарунків Акції, відповідно до розділу 5. Правил.
6.2. Передача Подарунку Акції Переможцю Акції, який набув на це право, здійснюється
автоматично без будь-якого підтвердження. Переможцю акції приходить СМС
повідомлення про виграш в Акції, та розмір зарахованої на його мобільний рахунок суми.
6.3. Учасники, які були визначені у встановленому цими Правилами порядку Учасниками
Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції, але з причини несправної роботи
мобільного телефону, зв’язку або з інших причин, які не залежать від Організатор, не
змогли отримати Подарунки Акції автоматично втрачають право на отримання таких
Подарунків Акції.
6.4. З моменту отримання Подарунків Акції Учасник Акції, який здобув право на них,
самостійно на свій розсуд використовує Подарунок Акції. Організатор не несе
відповідальність за подальше використання таким Учасником Акції Подарунка Акції.
6.5. Організатор має право:
- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови
участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
- відмовити в участі в Акції особі, яка порушила умови проведення Лотереї, білет якої
був нею придбаний;
6.6. Організатор не несе відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при
використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які
помилки операторів зв’язку, унаслідок яких Учасники Акції не отримали Подарунки Акції.
6.7. Організатор не несе відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких
як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни
в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші обставини, непідвладні
контролю з боку Організатора.
7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
7.1. Інформування про Правила й умови Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних
Правил та умов Акції на інтернет-сайті Організатора https://unl.ua та сайті
https://money.kyivstar.ua.

7.2. Додаткова інформація про Правила й умови Акції надається протягом усього Періоду
Акції за телефоном гарячої лінії Організатора 0800 807 807 (дзвінки в межах України
безкоштовні).
7.3. Ці Правила й умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції
протягом усього строку проведення 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 й умови Акції. Такі зміни та доповнення
набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 7.1. Правил,
якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих
Правил та умов.
8. Інші умови
8.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду
Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова
Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від
участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатор будь-якої
компенсації.
8.2. Участь в акції є добровільною. Об’єктом, відповідальним за збір та обробку
персональних даних у рамках акції, є Підприємство з 100% іноземними інвестиціями
«Українська Національна Лотерея»- код ЄДРПОУ 24940541, адреса: 02098, м. Київ, вул.
Юрія Шумського, 1Б, оф.110.
Ваші особисті дані, такі як ім’я, прізвище, адреса електронної пошти й номер телефону
будуть використані лише для цілей участі в Акції, повідомлення переможців про виграші
вручення Подарунків. Персональні дані зберігаються в Україні й не передаються третім
особам, за винятком зазначених вище цілей із постачальником послуг згідно з чинним
законодавством.
Беручи участь в Акції, ви погоджуєтесь із використанням ваших особистих даних, як
описано вище. Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час, але не зможете надалі
брати участь в Акції.
8.3. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
ухвалює Організатор.
Затверджено Наказом Генерального директора № 54 від 06 квітня 2018 року

