ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ
Нова редакція*
«Преміальна програма Masterсard1»
(далі – Правила)
1. Загальні положення
1.1. Замовником «Преміальної програми Masterсard1» (далі – Програма) є Представництво «Mastercard Europe SA» в
Україні, яке розташоване за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52 (далі – Замовник).
1.2. Організатором Програми є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», яке
розташоване за адресою: 04080, м.Київ, вул.Кирилівська, буд. 13Б, офіс 2, Код ЄДРПОУ: 41346403 (далі –
Організатор).
2. Період і територія проведення Програми
2.1. Загальний період проведення Програми – з 01 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 р. включно (далі – Період
Програми).
2.2. Програма діє на території торгових точок торгових партнерів (далі – ТП) Програми. Повний список ТП розміщено
на сайті www.mastercard.ua.
2.3. Програма проводиться в торгових точках ТП, які отримують оплату за допомогою платіжних карток Gold
Masterсard®, Platinum Masterсard®, World Masterсard®, Corporate Masterсard®, World Black Edition Masterсard®, World
Elite Masterсard®, що емітовані українськими банками (далі – Картка Masterсard).
2.4. Перелік і кількість ТП можуть бути змінені Організатором та/або Замовником Програми без попереднього
інформування про це Учасників Програми.
2.5. Інформування Учасників Програми про умови участі в Програмі та Пропозиції ТП відбувається шляхом
розміщення такої інформації на сайті Програми www.mastercard.ua, у рекламно-інформаційних матеріалах Програми,
через персонал ТП.
2.6. Територія проведення Програми: територія України, за виключенням АР Крим, території проведення АТО та
території, що не контролюється українською владою
(далі – Територія Програми).
3. Учасники Програми
3.1. У Програмі можуть брати участь повнолітні громадяни України, які є держателями Карток Mastercard (згідно з
п. 2.3. Правил) і здійснюють оплату товарів та/або послуг в одній із точок продажу ТП за допомогою Картки
Masterсard, і які повністю погоджуються з умовами цих Правил (далі – Учасники).
4. Умови участі в Програмі
4.1. Для участі в Програмі необхідно:
4.1.1. Протягом Періоду Програми сплачувати за товари та/або послуги на будь-яку суму в будь-якій із точок продажу
ТП за допомогою Картки Mastercard.
4.1.2. При здійсненні розрахунків Карткою Mastercard за товари та/або послуги ТП Учасник Програми отримує право
скористатися спеціальною цінною пропозицією та/або отримати знижку на товари та/або послуги ТП, та/або
подарунки, та/або інші привілеї (далі – Пропозиція ТП).
4.1.3. Пропозиція ТП, у тому числі розмір знижки та/або спеціальної цінної пропозиції, вказані на сайті Програми
www.mastercard.ua, у рекламно-інформаційних матеріалах Програми, анонсується персоналом ТП.
4.2. Не вважається участю в Програмі оплата товарів та/або послуг за допомогою Картки Mastercard у торговельносервісних закладах, які відсутні в переліку ТП, згідно п. 2.2. цих Правил.
4.3. Право скористатися Пропозицією ТП надається тільки Учаснику Програми – власнику Картки Mastercard, чий
підпис міститься на її звороті.
4.4. Замовник/Організатор Програми не має жодних зобов’язань щодо Пропозицій ТП, щодо їх надання/ненадання ТП
Учасникам Програми та/або отримання/неотримання Учасниками Програми Пропозицій ТП і будь-яких інших
спірних питань, які можуть виникнути між ТП та Учасником Програми в рамках цієї Програми.
4.5. Знижки та спеціальні Пропозиції ТП Учасникам Програми в грошовому еквіваленті не видаються.
4.6. Знижки та спеціальні Пропозиції надаються ТП на їхній розсуд у порядку, визначеному самим ТП.
5. Інші умови
5.1. Рішення Організатора з усіх суперечливих питань, пов’язаних із проведенням Програми, вважатимуться
остаточними після погодження із Замовником Програми та поширюватимуться на всіх Учасників Програми.
5.2. Організатор/Замовник має право не вступати в листування або іншим чином зв’язуватися з Учасниками Програми.
5.3. Організатор/Замовник не вступає в суперечки між Учасниками Програми щодо отримання/неотримання права
скористатися Пропозицією ТП.
5.4. Надання Пропозицій ТП здійснюється на умовах чинного законодавства України.
5.5. Учасники Програми несуть особисту відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Програми.
5.6. Своєю участю в Програмі всі Учасники Програми підтверджують, що їм зрозумілі викладені вище умови участі в
Програмі, вони повністю погоджуються з цими Правилами й зобов’язуються їх виконувати.
5.7. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне трактування цих Правил, будь-яких спірних питань та/або
питань, неврегульованих цими Правилами, рішення ухвалює Замовник Програми. Рішення Замовника є остаточним і
оскарженню не підлягає.
*Правила Програми Mastercard викладено в новій редакції.
1
Назва Преміальної програми Mastercard на рекламно-інформаційних матеріалах може бути зміненою без
попереднього повідомлення Учасників Програми.

