Офіційні правила Акції «Кешбек за проїзд»
(далі – Правила).
1.
Організатор Акції:
1.2.
Основним організатором Акції «Кешбек за проїзд» (надалі «Акція»), є Товариство з обмеженою
відповідальністю «СТАРМАНІ», місцезнаходження якого Україна, 03113, м. Київ, вулиця Дегтярівська, б. 53 (далі –
Організатор або Товариство). Співорганізатором акції є Приватне акціонерне товариство «Київстар»,
місцезнаходження якого Україна, 03113, м. Київ, вулиця Дегтярівська, б. 53 (далі – Співорганізатор або ПрАТ
«Київстар»). Співорганізатор зокрема є технічним партнером Організатора у відповідності до укладених з
Організатором договорів та Співорганізатором Акції.
2.
Мета проведення та опис Акції:
2.1.
Метою проведення Акції є популяризація серед споживачів фінансових та інших послуг, надаваних
Товариством, які є абонентами передплаченого зв’язку ПрАТ «Київстар», можливості поповнювати Kyiv Smart Card
(для подальшої оплати проїзду в міському транспорті м. Києва), шляхом надання таким споживачам подарунків за
користування фінансовими та іншими послугами, надаваними Товариством.
За умовами Акції, визначеними цими Правилами, споживачі-фізичні особи, що замовляють поповнення Kyiv Smart
Card (https://transport.kyivcity.gov.ua) за рахунок невикористаних на телекомунікаційні послуги коштів балансу
мобільного телефону та одночасно є споживачами телекомунікаційних мобільних послуг ПрАТ «Київстар»
передплаченого зв’язку (знеособлено), стають учасниками Акції (надалі – учасники Акції).
Учасники Акції мають можливість отримати у подарунок від Організатора USDI-код, який містить обсяг
телекомунікаційних мобільних послуг ПрАТ «Київстар», які в майбутньому можуть бути надані ПрАТ «Київстар»
пред’явнику USDI-коду відповідно до номіналу цього USDI-коду.
Номінал USDI-коду, надаваного в Подарунок, обирається Організатором з урахуванням особливостей, встановлених
цими Правилами, та становить у грошовому еквіваленті 20% від суми здійсненого учасником Акції платежу за
поповнення Kyiv Smart Card, але не більше 50,00 гривень з усіма податками і зборами в місяць, та в будь-якому
випадку не більше граничної суми в місяць для одного учасника, що становить 25% від розміру мінімальної
заробітної плати, визначеного законодавством на 01 січня 2019 року.
2.2. USDI-код - електронний еквівалент певного обсягу телекомунікаційних мобільних послуг ПрАТ «Київстар»
(рівний номіналу коду, що зазначається в грошовому еквіваленті), що будуть надані в майбутньому пред'явнику даного
USDI-коду. USDI-код підтверджує внесення оплати за певний обсяг телекомунікаційних мобільних послуг та надає
право пред’явнику на отримання від ПрАТ «Київстар» певного обсягу телекомунікаційних мобільних послуг на суму
номіналу USDI-коду.
2.3. Номінал USDI-коду, що підлягає наданню учаснику Акції в якості Подарунка, обирається Організатором
наступним чином:
Розрахунковий розмір Подарунку = сума поповнення Kyiv Smart Card * 20 / 100
Фактичний розмір Подарунку (номінал USDI-коду) = округлене значення розрахункового розміру Подарунку в
більшу сторону що кратне 0,50 гривень,
таким чином Подарунок надається у розмірі, що дорівнює фактичному розміру Подарунку та не може бути менше
0,50 гривень та/або більше 50,00 гривень в місяць. Якщо розрахунковий розмір Подарунку кратний 0,50 гривень, тоді
розрахунковим розміром Подарунку є фактичний розмір Подарунку, який не може бути менше 0,50 гривень та/або
більше 50,00 гривень в місяць.
3.
Місце та період проведення Акції:
3.1.
Акція діє на території України, за виключенням тимчасово окупованих територій. Також її дія може бути
обмежена на території проведення Операції об’єднаних сил з причин та обставин, що не залежать від Організатора та
Співорганізатора.
3.2.
Акція проводиться з 01.01.2020 по 29.02.2020 року (включно) (далі – Період проведення Акції). У період
26.12.2019 – 31.12.2019 проводиться пілотна Акція.
4.
Умови участі в Акції:
4.1.
Стати учасниками Акції мають право дієздатні громадяни України, яким виповнилось 18 років (є
повнолітніми), які постійно проживають на території України та в період проведення Акції виконали умови та
правила цієї Акції. В Акції не можуть брати участь працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до
організації та проведення Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
іноземці та особи без громадянства.
4.2.
Учасник Акції повинен бути абонентом передплаченого зв’язку ПрАТ «Київстар».
4.3.
Щоб отримати Подарунок згідно цих Правил учасник Акції повинен впродовж Періоду проведення Акції
здійснити поповнення Kyiv Smart Card за рахунок невикористаних на телекомунікаційні послуги коштів балансу
мобільного телефону з використанням комплексу фінансових послуг в сфері використання електронних грошей,
переказу коштів та інших послуг, які, в тому числі, надаються Товариством. Ініціювання поповнення Kyiv Smart Card
здійснюється в тому числі, але не виключно, на веб-сайтах: money.kyivstar.ua, gioc.kiev.ua, my.kyivcity.gov.ua та через
мобільні додатки: Київстар «Смарт гроші» та Kyiv Smart City.
Вищезазначений комплекс послуг включає: повернення абоненту ПрАТ «Київстар» невикористаних ним коштів за
попередньо оплачені телекомунікаційні послуги, які він не отримував, оператором рухомого (мобільного) зв'язку з
використанням фінансових послуг, які надаються відповідно до вимог законодавства про платіжні системи та переказ

коштів, (ПрАТ «Київстар», № 53 в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій); фінансові послуги в сфері
використання електронних грошей, надаваних ПАТ «Альфа-банк», в т.ч. шляхом залучення комерційних агентів
(ПрАТ «Київстар» - агент з розповсюдження, ТОВ «Стармані» - агент з розрахунків), та інші фінансові послуги (ПАТ
«Альфа-Банк», ліцензія НБУ № 61 від 05.10.2011 р.); фінансові послуги з переказу коштів (ТОВ «Стармані», ліцензія
НБУ № 45 від 10.06.2016 р., ТОВ «ФК «Контрактовий дім», ліц. НБУ №19 від 17.10.2014 року;); послуги оператора
послуг платіжної інфраструктури (ТОВ «Стармані», повідомлення про внесення до Реєстру платіжних систем № 270018/80158 27.11.2017 р.).
Надання зазначеного комплексу послуг здійснюється на умовах публічних договорів, оприлюднених на сайті
money.kyivstar.ua, Інформація, яка у відповідності до діючого законодавства повинна бути надана споживачеві у
відповідності до законодавства про фінансові послуги та законодавства про захист прав споживачів, оприлюднена на
сайті money.kyivstar.ua.
4.4.
Організатор Акції не несе відповідальності: за доступність учасникам Акції не належних йому
користувацьких інтерфейсів, за допомогою яких здійснюється ініціювання поповнення Kyiv Smart City , в тому числі
але не виключно веб-сайтів: money.kyivstar.ua, gioc.kiev.ua, my.kyivcity.gov.ua та мобільних додатків: Київстар «Смарт
гроші» та KyivSmartCity; за наявність можливості поповнення Kyiv Smart Card вказаним у цих Правилах способом
через зазначені користувацькі інтерфейси.
4.5.
Подарунок надається шляхом надсилання Організатором учаснику Акції USDI-коду, номінал якого
розрахований у відповідності до умов, викладених в п. 2.3. цих Правил. USDI-код надсилається програмно-технічним
шляхом, обраним Організатором.
4.6.
Учасник Акції не має права отримання від Організатора еквіваленту Подарунка у грошовій формі або обміну
Подарунка на грошові кошти.
4.7.
У відповідності до умов окремого публічного договору (текст якого розміщений на веб-сайті
money.kyivstar.ua), укладеного між Організатором та учасником Акції, за розпорядженням учасника Акції Організатор
здійснює пред’явлення Співорганізатору належного учаснику Акції USDI-коду для погашення, внаслідок чого учасник
Акції набуває можливість отримання від ПрАТ «Київстар» у майбутньому обсягу телекомунікаційних мобільних
послуг відповідно до номіналу USDI-коду з використанням балансу номера мобільного телефону, за рахунок коштів
якого учасник Акції здійснював поповнення Kyiv Smart Card.
4.8.
Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити розмір Подарунку або включити в
Акцію додаткові заохочення для учасників Акції.
4.9.
Учасник Акції, який виконав поповнення Kyiv Smart Card вказаним в цих правилах способом в Період
проведення Акції, тим самим підтверджує свою участь у Акції та підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та
повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для
цілей виконання умов Акції та у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних».
4.10.
Порушення учасником Акції цих Правил або відмова учасника Акції від їх належного виконання за рішенням
Організатора може вважатися відмовою учасника Акції від участі в Акції та отримання Подарунків. У випадку
порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших умов Правил Акції,
така особа за рішенням Організатора втрачає право на отримання Подарунку та будь-якої компенсації.
4.11.
Нарахування та сплата необхідних податків, пов’язаних з наданням Подарунків, здійснюється у відповідності
до діючого податкового законодавства України.
4.12.
Дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунків. У разі порушення
учасником Акції будь-якого положення цих Правил та/або договорів, укладених з ТОВ «Стармані» та ПрАТ
«Київстар», або з іншими надавачами послуг, зазначених в цих Правилах та/або законодавства України, Організатор
залишає за собою право відмовити учаснику Акції в можливості отримати Подарунок. При цьому учасник Акції
вважається таким, що втратив статус учасника Акції і не має права на отримання від Організатора ніякої компенсації.
4.13.
Організатор залишає за собою право доповнювати та змінювати Правила на свій розсуд без додаткового
повідомлення учасників Акції про внесення змін. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту
опублікування на веб-сайті money.kyivstar.ua

