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ОФІЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ 

«Сплатіть цей рахунок карткою MasterCard на сайті www.iPay.ua  

та заощадьте 15 гривень» 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. Рекламну Акцію «Сплатіть цей рахунок карткою MasterCard на сайті www.iPay.ua та заощадьте 15 
гривень» (надалі – Акція) організовує та проводить Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальні 

платіжні рішення» (надалі – Організатор), який є платником податку на прибуток на загальних підставах, при 
підтримці MasterCard Europe sprl (надалі - MasterCard) з метою підвищення іміджу Організатора та 

стимулювання клієнтів-фізичних осіб до користування інтернет-сервісом оплати комунальних платежів iPay.ua 

(далі – iPay.ua) 
 1.2. Акція має статус відкритої Акції для фізичних осіб, резидентів України, які є держателями платіжних 

карток MasterCard®. 
 1.3. Клієнти зобов'язані дотримуватися правил, термінів та умов ОФІЦІЙНОГО РЕГЛАМЕНТУ РЕКЛАМНОЇ 

АКЦІЇ «Сплатіть цей рахунок карткою MasterCard на сайті www.iPay.ua та заощадьте 15 гривень»  (надалі – 

Регламент). 
 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В РЕГЛАМЕНТІ 
 

Картка - платіжна картка MasterCard. 
Клієнт – фізична особа, резидент, держатель платіжної картки MasterCard. 

Постачальник послуг – ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», яке відповідно до договору з ТОВ «Універсальні платіжні 

рішення» доручило останньому організувати прийом платежів на свою користь через сервіс iPay.ua 
 

 
3. ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА ТЕРМІН АКЦІЇ 

 

3.1. Акція проводиться для фізичних осіб (населення) — мешканців багатоквартирних будинків, які є 
споживачами послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання та отримують рахунки на сплату 

цих послуг від ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». 
3.2. Акція стартує з 05.10.2015 і триває по 31.12.2015 (включно)  

 

4. ФОНД АКЦІЙНИХ БОНУСІВ 
 

 

     4.1. Фонд Акційної можливості оплатити на 15 грн. менше, ніж в квитанції, формується Організатором.  
 

5. АКЦІЙНІ УМОВИ 
 

5.1. При оплаті послуг за рахунком Постачальника послуг на сайті iPay.ua в період з 05.10.2015 по 

31.12.2015 Клієнту надається можливість оплатити на 15 грн. менше, ніж в квитанції та без комісії при 
виконанні одночасно всіх наступних умов:  

5.1.1. Клієнт сплачує рахунок за послуги централізованого постачання гарячої води або за 

централізоване опалення. Рахунок має бути виставлений Постачальником послуг. 
5.1.2. Клієнт сплачує за послуги платіжною карткою MasterCard. 

5.1.3. Клієнт сплачує за послуги на Інтернет-сайті iPay.ua (www.ipay.ua). 
5.1.4. Клієнт вказав свій номер мобільного телефону та адресу електронної пошти в реквізитах платежу.  

5.1.5. Сума однієї операції по сплаті рахунку складає не менше 50 грн.  

5.1.6. Один Клієнт має право отримати можливість оплатити менше ніж в квитанції на 15 грн. не більше 
одного разу за весь період Акції (тобто по одному особовому рахунку надається можливість оплатити менше на 

15 грн., ніж в квитанції не більше одного разу за період акції).  
5.2. У разі здійснення отримання Акційного заощадження Клієнтом на умовах, що визначені в п.5.1. 

Організатор не нараховує комісію за здійснення платежу. 
5.3. Акційні бонуси виплачуються шляхом перерахування на особовий рахунок Клієнта, який відкритий у 

Постачальника послуг під час сплати клієнтом рахунку на сайті iPay.ua. 

5.4. Акція проводиться компанією ТОВ «Універсальній платіжні рішення» (торгова марка iPay.ua) для 
клієнтів сайту iPay.ua. Взаємовідносини між ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та ТОВ «Універсальні платіжні рішення» 

регулюються виключно договором «95-15 віл 11.02.2015 згідно якому ТОВ «Універсальні платіжні рішення» 
перераховує ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» повну суму (суму платежу клієнта та 15 грн.) єдиним платежом. 
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6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ 
 

6.1. Організатор зобов'язується зберігати конфіденційність особистих даних Клієнтів. Використовувати 

особисті дані Клієнтів лише у відповідності до офіційного Регламенту та чинного законодавства України. 

 
 

7. ЗАВЕРШЕННЯ АКЦІЇ 
 

 

8.1. Акція може бути достроково завершена тільки за наявності будь-яких аргументованих причин у 

Організатора або виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що призвело до 

неможливості Організатора або MasterCard продовжити Акцію з незалежних від них причин. 
8.2. У разі дострокового завершення Акції Організатор зобов’язаний завчасно повідомити Клієнтів про 

завершення Акції (до моменту здійснення Клієнтом платежу) з метою уникнення непорозумінь з клієнтом щодо 
неотримання Акційної можливості оплатити менше на 15 грн., ніж вказано в квитанції. Якщо клієнт не буде 

якісно проінформований про дострокове завершення акції, то Організатор зобов’язується донарахувати клієнту 
Акційну можливість оплатити менше на 15 грн., ніж в квитанції та компенсувати ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 15 грн. 

перерахувавши їх у момент платежу. 

8.2. Під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) розуміють обставини, що не 
залежать від волі Організатора, MasterCard, Клієнтів, такі як: будь-які дії з боку державних органів, або 

прийняття будь-яких нормативних актів такими органами, що забороняють або обмежують, або створюють 
неможливість виконання умов Акції, війни, військові дії, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції, пожежі, 

повені, інші стихійні лиха або сезонні природні явища. Виникнення обставин форс-мажору (обставин 

непереборної сили) звільняє від відповідальності Організатора на весь період дії цих обставин. Доказом дії 
форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) є довідка уповноваженого державного органу України 

або уповноваженої організації. Обов’язок щодо доказу факту дії форс-мажорних обставин покладається на 
сторону, на яку вони вплинули. 

 
8. СУПЕРЕЧКИ 

 
 

9.1. Суперечки, що можуть виникнути між Організатором і Клієнтом, будуть вирішуватися шляхом 

переговорів, а у випадку недосягнення згоди, в судовому порядку відповідно до чинного законодавства 
України. 

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

10.1. Участь в Акції, а також інші дії Клієнта, пов'язані з участю в Акції, є підтвердженням того, що 

Клієнт безумовно та повністю погоджується з умовами Акції.  
 

 


