Офіційні правила акції «Мільйон на ідею»
в мережі АЗК «ОККО»
(надалі - Правила)
1.Організатор акції
1.1 Організатором акції «Мільйон на ідею» (далі - «Акція») є Публічне акціонерне
товариство «Концерн Галнафтогаз» (надалі - «Організатор»).
1.2 Партнери акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-РІТЕЙЛ»,
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-СХІД», Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЗІРА-КОНСАЛТ" (надалі - «Партнери»).
2. Участь в Акції
2.1 Учасниками Акції можуть бути повнолітні дієздатні фізичні особи, які постійно
проживають на території України і які виконали умови та правила цієї Акції (надалі –
Учасники Акції).
2.2 Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь працівники
Організатора, Партнерів Акції та/або афілійованих з ними осіб та/або компаній; а також
близькі родичі (чоловік, дружина, діти, брати, сестри, батьки) перелічених вище осіб.
2.3 Обмежено дієздатні і недієздатні особи мають право брати участь у Акції виключно
через своїх законних представників відповідно до чинного законодавства України.
3. Місце та період проведення Акції
3.1 Акція проходить на діючих АЗК «ОККО» по всій території України (за виключенням
АР Крим) (далі також – Місце проведення Акції).
3.2 Період проведення Акції з 01 травня 2018 р. до 15 жовтня 2018 р. або до моменту
закінчення запасів акційних карток (надалі «Період проведення Акції»).
4. Умови участі в Акції
4.1 Для участі в Акції необхідно протягом Періоду проведення Акції виконати наступне:
4.1.1 Придбати (заправити) на АЗК «ОККО» 15 і більше літрів пального марок Pulls 95, Pulls
Diesel, А-95 Євро, А-92 Євро, ДП Євро, СПБТ з наявного асортименту (надалі – «Акційне
пальне») одним чеком, пред’явивши зареєстровану картку Fishka при розрахунку за пальне
на касі/з використанням функціоналу «OKKO PAY» (під функціоналом «OKKO PAY»
мається на увазі функція сплати за пальне на колонці з використанням цифрового гаманця
masterpass у розділі «OKKO PAY» мобільної аплікації Fishka. Деталі – за посиланням
https://www.okko.ua/uk/okko_pay та за номером гарячої лінії 0 800 505 118) із
зареєстрованою карткою Fishka.
Реєстрація учасника Програми лояльності Fishka є обов’язковою умовою повноправної
участі у Програмі лояльності Fishka та обов‘язковою умовою участі в Акції. Отримати
Акційну винагороду може тільки зареєстрований учасник Програми лояльності Fishka.
Реєстрація учасника Програми лояльності Fishka здійснюється згідно з Правилами участі у

Програмі лояльності Fishka, розміщеними за посиланням https://myfishka.com/rules. У
випадку здійснення реєстрації з використанням паперової анкети слід заповнити паперову
анкету і опустити її у скриньку у партнерів Програми лояльності Fishka не пізніше 21
календарного дня до закінчення Акції (в іншому випадку Організатор не може гарантувати,
що персональні дані будуть опрацьовані і внесені до інформаційної системи Програми
лояльності Fishka до завершення Акції).
4.1.2 Отримати на касі Акційну картку, на якій розміщено 25 (двадцять п’ять) клітинок,
закритих спеціальним захисним покриттям. Один чек дає право отримати одну Aкційну
картку. При розрахунку за Акційне пальне з використанням функціоналу «ОККО PAY»
отримання Акційної картки здійснюється на касі.
4.1.3 Стерти захисне покриття лише на 6 (шести) із 25 (двадцяти п’яти) клітинок Акційної
картки. Для стирання захисного покриття слід використовувати монету. Акційна картка зі
стертими лише 6 клітинками, на кожній з яких зображений символ , дає шанс позмагатися
за Головну винагороду Акції, яка становить після оподаткування 1 000 000, 00 гривень
та/або Додаткові винагороди Акції, які становлять після оподаткування 100 000,00 гривень,
50 000,00 гривень, 10 000,00 гривень (надалі разом також - Акційні винагороди). Якщо хоча
б одна зі стертих клітинок міститиме символ, відмінний від символу , або буде стерто
більше ніж 6 (шість) клітинок, Акційна картка вважається такою, що не дає шансу
позмагатися за Головну винагороду Акції та Додаткові винагороди Акції. Клітинка
вважається стертою, якщо виявлено будь-яке пошкодження захисного покриття.
Кожна Акційна картка містить виграшну комбінацію, тобто із 25 (двадцяти п’яти) клітинок
на 6 (шести) зображено символ .
4.2 Невиконання умов Акції, визначених у п. 4.1 цих Правил, у визначений п. 3.2 цих
Правил період, позбавляє особу права позмагатись за Акційні винагороди .
4.3 Із зареєстрованими картками Fishka, прив’язаними до одного рахунку в Програмі
лояльності Fishka, можна отримати не більше двох Акційних карток на добу – протягом 24
годин з 00:00 до 23:59.
Третя і наступні Акційні картки, надані протягом доби для сканування з прив’язаними до
одного рахунку в Програмі лояльності Fishka зареєстрованими картками Fishka,
автоматично анулюються і не дають шансу позмагатися за Акційні винагороди.
4.4. Ті зареєстровані учасники Програми лояльності Fishka, які протягом відповідної
частини Періоду проведення Акції, визначеної у п.4.5. цих Правил, виконали умови п.п.
4.1.1. та 4.1.2., однак після стирання на умовах цих Правил захисного покриття на 6 (шести)
із 25 (двадцяти п’яти) клітинок не знайшли шести символів , можуть набути статус
Учасника Акції та отримати шанс взяти участь у змаганнях за Головну винагороду Акції та
Додаткові винагороди Акції у випадку виконання ними наступних умов:
4.4.1. зробити фото Акційної картки, чеку, що підтверджує факт купівлі Акційного
пального та отримання Акційної картки, вказаної у п. 4.1.2., протягом відповідної частини
Періоду проведення Акції, визначеної у п.4.5. цих Правил, та лимона (далі – Фото). На чеку
обов’язково повинно бути видно поля «Рахунок Fishka» та «Учасник»;
4.4.2. зберегти таку Акційну картку;
4.4.3. підписатись у соціальній мережі «Фейсбук» на офіційну спільноту «ОККО» за
адресою https://www.facebook.com/okkoua/ (далі - Спільнота);
4.4.4. розмістити Фото на своїй сторінці у стрічці із зазначенням у супровідному тексті хештегу #ЛИМОНнаідею (надалі - Публікація) протягом відповідної частини Періоду

проведення Акції, визначеної у п.4.5. цих Правил.
4.4.5. дозволити у налаштуваннях соціальної мережі «Фейсбук» публічний перегляд цієї
Публікації;
4.4.6. протягом відповідної частини Періоду проведення Акції, вказаної у п.4.5. цих Правил,
у коментарях під ТОП-публікацією у Спільноті розмістити посилання на Публікацію,
розміщену на своїй сторінці згідно з цими Правилами.
Більше Публікацій згідно з умовами цих Правил – більше шансів набути статус Учасника
Акції та отримати шанс взяти участь у відповідному змаганні за Головну винагороду Акції
та Додаткові винагороди Акції.
З однією Акційною карткою та чеком можна зробити лише одну Публікацію згідно з
умовами цих Правил. Здійснювати Публікації згідно з умовами цих Правил можна з
використанням Фото лише тих Акційних карток та чеків, які були отримані протягом
відповідної частини Періоду проведення Акції, визначеної у п.4.5. цих Правил. Організатор
залишає за собою право перевіряти кількість здійснених відповідним зареєстрованим
учасником Програми лояльності Fishka Публікацій, а також дати, протягом яких такі
Публікації було здійснено, і дати отримання Акційних карток та чеків та позбавити
можливості набути статус Учасника Акції та/або права взяти участь у відповідному
змаганні за Головну винагороду Акції та Додаткові винагороди Акції у випадку виявлення
будь-яких зловживань. Таке рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
4.5. За підсумками кожної з наступних частин Періоду проведення Акції Організатором о
19:00 годині буде проводитись визначення одного зареєстрованого учасника Програми
лояльності Fishka, з числа тих, що виконали умови п.4.4., 4.4.1-4.4.6 протягом такої частини
Періоду проведення Акції, який набуде статус Учасника Акції та отримає шанс взяти участь
у відповідному Змаганні за Головну винагороду Акції та додаткові винагороди Акції (далі
– Додатковий учасник Акції):
З 01 травня до 30 червня 2018 року – за підсумками цієї частини Періоду проведення Акції
3 липня 2018 року відбудеться визначення Додаткового учасника Акції, який візьме участь
у Першому змаганні. З 01 липня до 31 серпня 2018 року – за підсумками цієї частини
Періоду проведення Акції 4 вересня 2018 року відбудеться визначення Додаткового
учасника Акції, який візьме участь у Другому змаганні.
З 01 вересня до 15 жовтня 2018 року – за підсумками цієї частини Періоду проведення Акції
22 жовтня 2018 року відбудеться визначення Додаткового учасника Акції, який візьме
участь у Третьому змаганні.
4.6. Визначення Додаткових учасників Акції згідно з п.4.5. цих Правил буде відбуватись
представником Організатора за допомогою засобів веб-сервера - сторінки в мережі
Інтернет, розміщеної за адресою: www.random.org (далі - «сервіс RANDOM.ORG»)
Додатковим учасником Акції за підсумками кожного з трьох визначень Додаткових
учасників Акції стане особа, визначена зазначеним сервісом у списку під порядковим
номером «один». У випадку, якщо розміщення Публікації згідно з умовами цих Правил
було здійснено особою, яка не може бути Учасником Акції, оскільки не відповідає вимогам,
встановленим у розділі 2 цих Правил та/або не є зареєстрованим учасником Програми
лояльності Fishka, однак виконала усі умови, встановлені цими Правилами, та її ім’я було
обране у порядку, встановленому цим пунктом, Додатковим учасником Акції вважається
особа, чиє ім’я зазначене у графі «Учасник» опублікованого чеку.
У випадку, якщо розміщення Публікації згідно з умовами цих Правил було здійснено
особою, яка може бути Учасником Акції, оскільки відповідає вимогам, встановленим у
розділі 2 цих Правил, виконала усі умови, встановлені цими Правилами, та її ім’я було
обране у порядку, встановленому цим пунктом, однак на опублікованому чеку було
зазначене у графі «Учасник» ім’я іншої особи, Додатковим учасником Акції вважається
особа, чиє ім’я зазначене у графі «Учасник» опублікованого чеку.
У випадку, якщо Організатору стане відомо про будь-які зловживання з боку
зареєстрованого учасника Програми лояльності Fishka, який був визначений сервісом

RANDOM.ORG як Додатковий учасник Акції відповідно до цих Правил, такого
Додаткового учасника Акції буде виключено зі списку, сформованого сервісом, а
Додатковим учасником Акції стає особа, яка знаходиться у списку після виключеного
учасника.
Перевірка на зловживання здійснюється щодо кожної особи, яка претендує на затвердження
її як Учасника Акції.
Додатковий учасник Акції набуває статусу Учасника Акції після проведення Організатором
перевірки на предмет наявності будь-яких зловживань та/або порушень цих Правил і
затвердження його Учасником Акції шляхом опублікування його імені та відеозапису
проведення визначення на сторінці за адресою https://www.facebook.com/okkoua/.
Перед участю у змаганні такий Учасник Акції проходить процедуру підтвердження права
взяти участь у відповідному змаганні у порядку, встановленому п.5.2.1. цих Правил.
5. Акційні винагороди та визначення переможців Акції
5.1. Акційні винагороди:
5.1.1 Головна винагорода Акції становить після оподаткування 1 000 000,00 гривень
5.1.2 Додаткові винагороди Акції становлять після оподаткування відповідно:
 100 000,00 гривень;
 50 000,00 гривень;
 10 000,00 гривень;
5.2 Визначення переможців Акції:
5.2.1 Для участі у відповідному змаганні Учасник Акції зобов’язаний:
5.2.1.1. протягом Періоду проведення Aкції особисто зателефонувати на Гарячу лінію
Fishka 0 800 505 118 та повідомити оператору гарячої лінії:
- про наявність Акційної картки зі стертими лише 6-ма полями з символом 
- номер своєї зареєстрованої картки Fishka
- область та місто свого проживання
- свій контактний номер телефону
5.2.1.2. відповісти на дзвінок представника Організатора та в строки, обумовлені з
представником Організатора, передати не пошкоджену та таку, що відповідає вимогам цих
Правил Акційну картку. Під час передачі Акційної картки підписати акт прийому - передачі
Акційної картки, який лише засвідчує передачу Акційної картки Організатору і не
підтверджує гарантоване право Учасника Акції на участь у відповідному змаганні за
Головну винагороду Акції та Додаткові винагороди Акції.
5.2.1.3. у випадку підтвердження Організатором права Учасника Акції на участь у
відповідному змаганні за Головну винагороду Акції та Додаткові винагороди Акції - бути
присутніми на відповідному змаганні. В разі, якщо Учасник не зможе бути особисто
присутнім на змаганні, він вважається таким, що втратив право брати участь у змаганні.
Організатор здійснює детальну перевірку Акційної картки (в т. ч. вправі залучити будь-яку
спеціалізовану організацію на власний розсуд), та приймає рішення про право Учасника
Акції на участь у відповідному змаганні. Організатор має право відмовити Учасникові Акції
в отриманні права позмагатися за Головну винагороду Акції та Додаткові винагороди Акції,
якщо під час детальної перевірки Акційної картки, яка була передана представнику
Організатора, виявиться, що вона:

- пошкоджена, підроблена, або
- пошкоджено серійний номер картки, що унеможливлює його ідентифікацію, або
- пошкоджено ідентифікаційний штрих-код картки, або
- пошкоджено захисне покриття поля «НЕ СТИРАТИ», або
- містить сліди впливу будь-яких рідин, або
- картка містить надриви, згини, інші пошкодження, або
- хоча б в одній зі стертих 6 (шести) клітинок міститиметься символ, відмінний від символу
, або буде стерто більше ніж 6 (шість) клітинок, (стертими вважаються також клітинки, в
яких пошкоджено захисне покриття, в тому числі, коли пошкодження захисного покриття
було приховано або відновлено будь-яким способом), або
- мають місце ушкодження символів  у процесі стирання захисного покриття.
- не відповідає умовам визначеним в цих Правил, або
- отримувалася з порушенням умов цих Правил.
Учасників Акції, які претендують на участь у відповідному змаганні, буде повідомлено про
підтвердження права на участь у відповідному змаганні протягом 10 (десяти) календарних
днів з дати передачі Акційної картки представникові Організатора, що підтверджується
підписаним актом прийому-передачі Акційної картки, за допомогою телефонного зв'язку
(на контактний номер, вказаний в реєстраційній анкеті учасника Програми).
Змагання за Акційні винагороди будуть проведені серед Учасників Акції, які стерли 6
(шість) клітинок, на кожній з яких зображений символ , виконали вимоги цього пункту та
інші вимоги цих Правил, і яким після перевірки Акційної картки у порядку, встановленому
у цьому пункті, було підтверджено Організатором право брати участь у відповідному
змаганні.
5.2.1.4. Не має права брати участь у другому змаганні Учасник Акції, який за результатами
першого змагання отримав Головну винагороду Акції. Не має права брати участь у
третьому змаганні Учасник Акції, який за результатами першого та/або другого змагання
отримав Головну винагороду Акції.
5.2.2 З метою визначення переможців Акції відбудеться 3 (три) змагання:
Перше змагання буде проведено 7 липня 2018 року серед Учасників Акції, які стерли
виграшну комбінацію протягом травня-червня 2018 р., виконали вимоги п.5.2.1., і яким
після перевірки Акційної картки у порядку, встановленому п. 5.2.1., було підтверджено
Організатором право брати участь у цьому змаганні. Друге змагання буде проведено 8
вересня 2018 року серед Учасників Акції, які стерли виграшну комбінацію протягом липнясерпня 2018 р. виконали вимоги п.5.2.1., і яким після перевірки Акційної картки у порядку,
встановленому п. 5.2.1., було підтверджено Організатором право брати участь у цьому
змаганні. Третє змагання буде проведено 3 листопада 2018 року серед Учасників Акції, які
стерли виграшну комбінацію протягом вересня-жовтня 2018 р. виконали вимоги п.5.2.1., і
яким після перевірки Акційної картки у порядку, встановленому п. 5.2.1., було
підтверджено Організатором право брати участь у цьому змаганні.
5.2.3 Про місце проведення змагання учасників буде повідомлено телефоном не пізніше, як
за 10 (десять) календарних днів до дати проведення відповідного змагання. Доїзд до місця
проведення відповідного змагання здійснюється Учасниками Акції самостійно і за власний
рахунок. Всі Учасники Акції, які на дату проведення відповідного змагання стерли
виграшну комбінацію, виконали вимоги п.5.2.1., і яким було підтверджено Організатором
право брати участь у відповідному змаганні, збираються перед закритим замком. На
підставці біля нього у прозорій ємності лежатимуть ключі без помітних на перший погляд

відмінностей у вигляді. Один ключ, яким можна відчинити замок, у присутності Учасників
Акції представник Організатора вкидає у цю ємність і перемішує всі ключі. Таким чином,
лише один ключ із наявних у ємності відчиняє замок. Всі Учасники Акції по черзі
(послідовність обирається шляхом жеребкування - визначення порядкового номера
Учасника Акції для спроби відчинити замок шляхом витягування таким Учасником
Акції жеребка з порядковим номером - перед змаганням) підходять до ємності – витягують
ключ і намагаються відчинити замок. Учасник Акції не має права після витягнення ключа
повернути його у ємність та витягнути інший. Організатор залишає за собою право
дискваліфікувати Учасника Акції, який порушує описаний порядок, без права на отримання
будь-якої Акційної винагороди. Якщо Учаснику Акції пощастило обрати правильний ключ
– замок відчиняється, Учасник Акції проходить у наступний тур. Після кожного такого
випадку ключ, яким можна відчинити замок, повертається представником Організатора до
ємності, усі ключі перемішуються. З першого туру у другий проходить 6 (шість) осіб. Якщо
шостий Учасник Акції, який проходить у наступний тур, визначився до закінчення
чергового кола, решта Учасників Акції (які за результатами жеребкування здійснюють
спробу відчинити замок після нього) мають право витягнути ключ і спробувати відчинити
замок. У випадку, якщо таким Учасникам Акції вдається обрати правильний ключ та
відчинити замок, то кількість Учасників Акції, які пройшли у наступний тур, відповідно
збільшується.
За аналогічним принципом відбуватиметься ще два тури розіграшу. Якщо інше не
передбачене цими Правилами, зі всіх учасників у першому турі в другий тур проходить 6
(шість), в третій – 3 (три). З трьох Учасників Акції у третьому турі може перемогти лише 1
Учасник Акції, який і отримає Головну винагороду Акції, що становить після
оподаткування 1 000 000,00 гривень.
Якщо внаслідок:
- відмови від участі у змаганні (як до початку здійснення спроб у наступному турі, так і
після початку здійснення спроб у наступному турі) не набралась визначена вище кількість
Учасників Акції відповідного туру; та/або
- така кількість не набралась з будь-яких інших причин – у наступний тур проходить та
кількість Учасників Акції, яким вдалось витягнути ключ, що відкриває замок, однак не
менше трьох.
Якщо ж у першому та/або другому турі визначається, що у наступний тур проходить менше
трьох Учасників Акції внаслідок будь-яких причин (у тому числі, але не виключно, через
відмову брати участь у змаганні; через те, що необхідній кількості Учасників Акції не
вдалось витягнути ключ, який відчиняє замок) кількість здійснення спроби у такому турі
збільшується доки не набереться мінімум 3 (три) Учасники Акції, яким вдалось витягнути
ключ, що відчиняє замок. Якщо такий третій Учасник Акції визначився до закінчення
чергового кола, решта Учасників Акції (які за результатами жеребкування здійснюють
спробу відчинити замок після нього) мають право витягнути ключ і спробувати відчинити
замок. У випадку, якщо таким Учасникам Акції вдається обрати правильний ключ та
відчинити замок, то кількість Учасників Акції, які пройшли у наступний тур, відповідно
збільшується.
У третьому турі, переможцем вважатиметься той Учасник Акції, який єдиний серед
Учасників Акції цього туру витягне ключ на відповідному колі спроб, яким відкриється
замок. Якщо у третьому турі в будь-якому колі спроб, декільком Учасникам Акції вдається
витягнути ключ, що відкриває замок, такі Учасники Акції продовжують спроби у
наступному колі, допоки при однаковій кількості спроб не залишиться лише один Учасник
Акції, якому вдалось витягнути ключ, що відчиняє замок.
Якщо внаслідок відмови від участі у змаганні відсутня фізична можливість для того, щоб у
наступний тур вийшло мінімум троє Учасників Акції, то у наступний тур проходить менше
трьох Учасників Акції, яким вдалось витягнути ключ, що відчиняє замок. Якщо внаслідок
відмови від участі у змаганні інших Учасників Акції:

- з першого туру у другий проходить лише один Учасник Акції, якому вдалось витягнути
ключ, що відчиняє замок, то такий Учасник Акції без здійснення спроб у другому та
третьому турі отримує Головну винагороду Акції;
- з другого туру у третій проходить лише один Учасник Акції, якому вдалось витягнути
ключ, що відчиняє замок, то такий Учасник Акції без здійснення спроб у третьому турі
отримує Головну винагороду Акції.
Якщо внаслідок відмови від участі у змаганні не залишається жодного Учасника Акції,
змагання припиняється.
Суми Додаткових винагород Акції залежать від туру, до якого потрапить Учасник
Акції на умовах, описаних вище. Учасники Акції відповідного тур змагань, яким не вдалось
отримати Головну винагороду Акції, гарантовано отримають Додаткові винагороди Акції,
а саме:
- всі Учасники Акції першого туру змагань, які не потрапили до другого туру змагань, –
Додаткову винагороду Акції, що становить після оподаткування 10 000,00 гривень,
- всі Учасники Акції другого туру змагань, які не потрапили до третього туру змагань, –
Додаткову винагороду Акції, що становить після оподаткування 50 000,00 гривень,
- всі Учасники третього туру змагань, окрім того, якому єдиному вдалось у третьому турі
витягнути ключ, що відчиняє замок, - Додаткову винагороду Акції, що становить після
оподаткування 100 000,00 гривень .
Учасник третього туру змагань, якому єдиному вдалось у третьому турі витягнути ключ,
що відчиняє замок, отримує Головну винагороду Акції, яка становить після оподаткування
1 000 000,00 гривень; У випадку, якщо для участі у відповідному змаганні з’явився лише
один Учасник Акції, такий Учасник Акції автоматично отримує Головну винагороду Акції,
яка становить після оподаткування 1 000 000,00 гривень.
Учасники Акції під час кожного з двох змагань боротимуться за Головну винагороду
Акції та Додаткові винагороди Акції.
5.2.4 З собою необхідно мати оригінал індивідуального податкового номеру
(реєстраційного номеру облікової картки платника податків) та паспорту громадянина
України, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства України) Учасника
Акції як держателя картки Fishka, з якою було отримано Акційну картку. Організатор має
право на ознайомлення із зазначеними документами. Організатор має право відмовити
Учаснику Акції у праві взяти участь у змаганні у випадку відсутності таких документів
та/або невідповідності даних документа, що посвідчує особу, даним держателя картки
Fishka.
У змаганнях може приймати участь виключно особа, на ім’я якої зареєстровано
картку Fishka, з пред’явленням якої було отримано Акційну картку. Згідно з Правилами
участі у Програмі лояльності Fishka, учасник Програми несе відповідальність за своєчасне
інформування Організатора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних.
Організатор має право перевірити, чи відповідають прізвище, ім’я, по батькові,
вказані в анкеті Fishka, даним паспорта громадянина України, який прибув на змагання.
Організатор має право відмовити в участі у відповідному змаганні Учасникам Акції,
зазначені дані про яких не співпадають при проведенні такої перевірки. Організатор має
право не допустити до участі у відповідному змаганні Учасника Акції, якщо з поведінки
такого Учасника Акції або його фізичного стану вбачається можливість завдання шкоди
здоров’ю як власне Учасника Акції, так і створення нездорових умов третім особам.
Учасник Акції має право запросити з собою вболівальників.
5.3 Організатор Акції залишає за собою підтвердження права переможців Акції на
отримання Акційних винагород. Рішення Організатора оскарженню не підлягає.
5.4 Всі результати Акції будуть висвітлені на сайті www.okko.ua, а також за телефоном

гарячої лінії Fishka 0 800 505 118.
6. Умови отримання Акційних винагород
6.1 Отримання Головної винагороди Акції, а також Додаткової винагороди Акції, яка
становить після оподаткування 100 000,00 гривень, відбувається наступним чином:
Переможець Акції, який набув право на Головну винагороду Акції, Додаткову винагороду
Акції, яка становить після оподаткування 100 000,00 гривень, зобов’язаний повідомити
Організатору дані свого відкритого поточного банківського рахунку для здійснення
переказу Головної винагороди Акції, Додаткової винагороди Акції, яка становить після
оподаткування 100 000,00 гривень.
Такі дані повідомляються відповідним Переможцем Акції у письмовій формі з
проставленням дати і підпису такого Переможця Акції. Організатор не несе
відповідальності та не відшкодовує будь-які збитки такому Переможцю Акції у випадку,
якщо в повідомлених даних Переможцем Акції було допущено помилку, а також у випадку,
якщо рахунок, реквізити якого зазначено відповідним переможцем Акції, йому не
належить.
Також такий Переможець Акції надає засвідчену своїм підписом із зазначенням дати
засвідчення копію паспорта громадянина України та індивідуального податкового номеру
(реєстраційного номеру облікової картки платника податків). Організатор залишає за собою
право вимагати пред’явлення оригіналів зазначених документів.
Перерахування Головної винагороди Акції, Додаткової винагороди Акції, яка становить
після оподаткування 100 000,00 гривень, здійснюється Організатором протягом 5 (п’яти)
робочих днів з дати отримання Організатором інформації про банківський рахунок
Переможця Акції, копій його паспорта громадянина України та індивідуального
податкового номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків), а якщо
вони надані не у один день – з дати надання останнього документа. Платіжне доручення
Організатора, виконане банком, вважається належним і достатнім доказом здійснення
перерахування сум Головної винагороди Акції, Додаткової винагороди Акції, яка становить
після оподаткування 100 000,00 гривень, Організатором відповідному Переможцю Акції.
6.2. Отримання Додаткових винагород Акції, що становлять після оподаткування
50 000,00 та 10 000,00 гривень (далі також – Інші Додаткові винагороди Акції) відбувається
шляхом передачі відповідної суми Іншої Додаткової винагороди Акції готівкою або
перерахування у безготівковому порядку за рішенням Організатора, за умови надання
Учасником Акції засвідченої своїм підписом із зазначенням дати засвідчення копії паспорта
громадянина України та індивідуального податкового номеру (реєстраційного номеру
облікової картки платника податків), а також, у випадку перерахування у безготівковому
порядку, - повідомлення даних свого відкритого банківського рахунку відповідним
Переможцем Акції у письмовій формі з проставленням дати і підпису такого Переможця
Акції. Організатор не несе відповідальності та не відшкодовує будь-які збитки
відповідному Переможцю Акції у випадку, якщо в повідомлених даних Переможцем Акції
було допущено помилку, а також у випадку, якщо рахунок, реквізити якого зазначено
відповідним Переможцем Акції, йому не належить.
Організатор залишає за собою право вимагати пред’явлення оригіналів паспорта
громадянина України та індивідуального податкового номеру (реєстраційного номеру
облікової картки платника податків) у випадку перерахування відповідної суми Іншої
Додаткової винагороди Акції у безготівковому порядку, а у випадку передачі відповідної
суми Іншої Додаткової винагороди Акції за рішенням Організатора готівкою пред’явлення
оригіналів зазначених документів є обов’язковим. Видача відповідної Іншої Додаткової
винагороди Акції здійснюється Організатором не пізніше третього календарного дня від

дати отримання Організатором зазначених у цьому пункті документів у порядку,
встановленому цим пунктом, а якщо вони надані не у один день – з дати надання останнього
документа.
Належним і достатнім підтвердженням факту передачі Інших Додаткових винагород Акції
у випадку їх видачі готівкою є підписаний представником Організатора та відповідним
Переможцем Акції Акт приймання-передачі відповідної Іншої Додаткової винагороди
Акції або Відомість на видачу коштів щодо відповідної Іншої Додаткової винагороди Акції,
або інший документ на розсуд Організатора, а у випадку перерахування у безготівковому
порядку – платіжне доручення Організатора, виконане банком. Конкретний спосіб видачі і
отримання відповідної Іншої Додаткової винагороди Акції повідомляється Організатором
відповідному Переможцю Акції у день проведення змагання.
6.3. Переможець Акції має право заявити про відмову від отримання Головної винагороди
Акції, Додаткової винагороди Акції. У випадку, якщо Переможець Акції хоче відмовитись
від отримання відповідної Акційної винагороди, він повинен сповістити про це
Організатора до моменту здійснення йому передачі відповідної Акційної винагороди
шляхом її перерахування на банківський рахунок або видачі готівкою у порядку,
визначеному цими Правилами. У випадку такої відмови Організатор залишає за собою
право розпорядитись відповідною Акційною винагородою на власний розсуд.
6.4. Організатор залишає за собою право перевірити стан рахунку відповідного Переможця
Акції у Програмі. У випадку виявлення зловживань та/або порушень умов використання
картки Fishka, Організатор має право відмовити такому Переможцю Акції в отриманні
Акційної винагороди. Таке рішення Організатора оскарженню не підлягає.
7. Інші умови
7.1 Кількість Акційних карток - обмежена. Якщо Акційні картки буде роздано раніше
терміну вказаного в п. 3.2 цих Правил, Акція припиняється станом на момент видачі
останньої Акційної картки.
7.2 За виконання взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов цих Правил, Організатор
несе відповідальність перед Переможцем Акції в межах суми відповідної Акційної
винагороди, яку має право отримати такий Переможець Акції, за умови виконання ним усіх
умов участі у Акції.
7.3 Переможець Акції не має права передати/поступитись Акційною винагородою третій
особі.
7.4 Акційні винагороди можуть бути передані Переможцям Акції, що отримали право на
відповідну Акційну винагороду, тільки на умовах цих Правил.
7.5 Організатор Акції звільняється від будь-якої відповідальності щодо Акційних винагород
після їхнього вручення.
7.6 Переможці Акції погоджуються, що у разі отримання ними Акційних винагород, їхні
імена та прізвища, фото-відео матеріали з їх зображенням можуть бути опубліковані
Організатором та використовуватися у друкованих, аудіо та відео матеріалах для цілей
даної Акції без додаткової спеціальної згоди Переможця Акції, і таке використання ніяким
чином не оплачується переможцю Акції.
7.7 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,

неоднозначну оцінку відповідності цим Правилам Акційних карток, що дають шанс на
участь у змаганні, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими
Правилами, вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є
остаточним і оскарженню не підлягає.
7.8 Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції повністю погоджується з цими Правилами та
зобов'язується їх виконувати. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова
Учасника Акції від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на одержання
Акційної винагороди.
7.9 Організатор не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань згідно умов
Акції у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь,
військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території
проведення Акції, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану,
інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
7.10 Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб
Учасниками Акції, Переможцями Акції і прав на отримання Акційних винагород.
Організатор не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких
суперечках.
7.11 Організатор має право відмовити в видачі Акційної винагороди Переможцеві Акції, що
отримав таке право, якщо такий Переможець Акції не виконав інших умов цих Правил. При
цьому такий Переможець Акції не має права на одержання від Організатора будь-якої
компенсації.
7.12 Ці Правила розміщені на сайтах www.okko.ua і www.myfishka.com.
8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
8.1 Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування
Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет сайті www.okko.ua; за
телефоном гарячої лінії Fishka 0 800 505 118; розміщення скороченої інформації щодо
механіки Акції в рекламних матеріалах, що будуть розповсюджуватись в Місці проведення
Акції. Додаткова інформація щодо Правил та умов Акції надається також працівниками
АЗК «ОККО» в Місці проведення Акції, протягом всього Періоду проведення Акції.
8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом
всього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції
можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у порядку, що
визначений чинним законодавством. Такі зміни та доповнення набувають чинності з
моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо
змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

