
Програма лояльності 

«Знижка для абонентів «Укртелеком» для абонентів (фізичних осіб), що 

отримують послуги фіксованого телефонного зв’язку та/або Інтернет від ПАТ 

«Укртелеком» 

 

1. Організатором Програми лояльності є ПАТ «Укртелеком» (далі – Організатор), 

партнером Програми лояльності є АТ «ПУМБ» (далі – Партнер). 

2. Зміст Програми: 

– надання додаткових переваг у вигляді знижки на оплату телекомунікаційних 

послуг (фіксованого телефонного зв’язку та/або Інтернет) Організатора для 

абонентів (фізичних осіб) ПАТ «Укртелеком». 

3. Період проведення Програми – з 01.07.2019 до 31.01.2020.  

4. Етапи проведення Програми: 

1) з 01.07.2019 до 31.07.2019 (включно);  

2) з 01.08.2019 до 31.08.2019 (включно); 

3) з 01.09.2019 до 30.09.2019 (включно); 

4) з 01.10.2019 до 31.10.2019 (включно); 

5) з 01.11.2019 до 30.11.2019 (включно); 

6) з 01.12.2019 до 31.12.2019 (включно); 

7) з 01.01.2020 до 31.01.2020 (включно). 

5. Територія проведення Програми – на всій території України, що підконтрольна 

українській владі та не є окупованою.   

6. Учасники Програми. 

6.1. Учасником Програми (далі – Учасник) може стати новий або існуючий абонент (фізична 

особа), який в період дії Програми звернувся до центру обслуговування абонентів 

Організатора і отримує або погодився отримувати послуги фіксованого телефонного зв’язку 

та/або Інтернет, а також оформив і активував кредитну карту АТ «ПУМБ» згідно з п. 7.2 

Програми. 

6.2. Не можуть бути учасниками Програми: 

6.2.1. Абоненти, які мають заборгованість за отримані телекомунікаційні послуги від 

Укртелеком. 

6.2.2. Абоненти, які мають пільги на отримання телекомунікаційних послуг. 

6.2.3. Фізичні особи, які не мають технічної можливості отримання послуги. За відсутності 

технічної можливості надання послуги Учасник інформується про це Організатором протягом 

5 робочих днів з дати подання Учасником заяви на участь в Програмі.  

6.2.4. Абоненти фіксованого телефонного зв’язку із активною послугою «Скорочення переліку 

послуг фіксованого телефонного зв’язку» та абоненти, які користуються послугами Інтернет 

із активною послугою «Скорочення переліку послуг інтернет». Щоб стати Учасником 

Програми абонентам із активованими вищевказаними послугами співробітник центру 

обслуговування абонентів Організатора має запропонувати попередньо відновити надання 

послуг фіксованого телефонного зв’язку та/або Інтернет у повному обсязі. 

7. Умови участі в Програмі  
7.1. Абонент має можливість прийняти участь у Програмі за умови оформлення і активації 

Учасником банківського продукту Партнера. 

7.2. Учасник повинен активувати банківський продукт Партнера у відповідному календарному 

місяці оформлення Договору з АТ «ПУМБ». Під активацією мається на увазі розрахунок 

кредитною карткою за рахунок кредитних коштів у торгово-сервісних мережах та мережі 

інтернет на суму від 300,00 (трьохсот) грн. накопичувально.  

7.3. При переоформленні договору про надання телекомунікаційних послуг з абонента 

Організатора, який є Учасником, на іншу фізичну особу, умови Програми на цю особу не 

поширюються. 

7.4. Укртелеком має право припинити участь Учасника в Програмі в односторонньому 

порядку в разі виявлення ознак неправомірного отримання абонентом пропозицій на умовах 



Програми чи зміни умов Програми, попередньо повідомивши про це абонента (шляхом 

відправлення SMS-повідомлення, письмового повідомлення, повідомлення на телефон тощо). 

8. Умови отримання знижки по Програмі:  

8.1. Знижка 35 грн з ПДВ застосовується до щомісячної плати за користування послугою 

фіксованого телефонного зв’язку (що надається за технологіями проводового зв’язку, SIP, 

CDMA, DECТ, через IP-мережу з виділенням місцевого номера або з кодом 892) або Інтернет 

протягом 10 (десяти) місяців, наступних за місяцем, в якому Учасник активував банківський 

продукт Партнера. Вибір послуги, до якої застосовується знижка, здійснює абонент. 

8.2. Абонент може отримати знижку і на послуги фіксованого телефонного зв’язку, і на 

послуги Інтернет за умови оформлення двох банківських продуктів від АТ «ПУМБ». За 

наявності вищезазначених двох знижок у разі відключення Учасника Програми від послуг 

фіксованого телефонного зв’язку або Інтернет невикористана знижка не додається на іншу 

послугу. У разі відключення Учасника Програми від послуг фіксованого телефонного зв’язку 

та/або Інтернет невикористана знижка перестає нараховуватися і не підлягає виплаті в 

грошовому еквіваленті.  

8.3.  Учасник може отримати знижку по Програмі незалежно від того, отримує він знижку на 

послуги фіксованого телефонного зв’язку та/або Інтернет на умовах іншої програми 

лояльності, маркетингового дослідження або маркетингової акції з урахуванням положень п. 

6.2.4 Програми. Якщо абонент отримує спеціальні пропозиції з оплати послуг фіксованого 

телефонного зв’язку та/або Інтернет, то максимальний розмір знижки не може перевищувати 

розмір щомісячної плати за послуги з урахуванням спеціальної пропозиції (тобто, сума плати 

за користування послугою не може мати від’ємне значення).  

8.4. У разі скорочення переліку послуг за заявою абонента в період дії Програми сума плати 

за користування послугою не може мати від’ємне значення. Грошовий еквівалент знижки 

Учаснику не надається. 

8.5. Якщо під час надання послуги на умовах Програми у абонента в єдиній автоматизованій 

системі комплексних розрахунків було(-и) зареєстровано(-і) пошкодження з кодом 

відключення: «6 Розкрадання», «2 Ремонт», «4 Усунення ушкод. без штрафа на користь 

абонента», то строк користування послугою абонентом на умовах Програми призупиняється. 

Відновлення надання послуги на умовах Програми здійснюється після усунення обставин, які 

є підставою для призупинення Програми.  

9. Інші умови Програми  
9.1. Організатор та Партнер забезпечують інформування абонентів ПАТ «Укртелеком» та 

інших осіб про проведення цієї Програми та її умови. 

Організатор здійснює розміщення інформації про умови Програми на друкованих 

абонентських рахунках за телекомунікаційні послуги Укртелекому, офіційному веб-сайті 

Укртелекому за адресою: https://new.ukrtelecom.ua, в центрах обслуговування абонентів ПАТ 

«Укртелеком, а також повідомляє відповідну інформацію за допомогою контакт-центру по 

номеру телефону 8 800 506 800 (безкоштовно в межах України з номерів українських 

операторів). 

Партнер здійснює розміщення інформації про умови Програми на web-сайті АТ «ПУМБ» за 

адресою: http://www.pumb.ua/. 

9.2. З усіх питань щодо проведення Акції Учасники звертаються до Організатора. Рішення 

Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Програми, є остаточними та перегляду 

не підлягають.  

9.3. Організатор залишає за собою право змінювати умови Програми, призупинити, 

припинити, закрити або замінити Програму.  

Програма зі зміненими умовами, інформація про призупинення, припинення, закриття або 

заміну Програми розміщується на офіційному веб-сайті ПАТ «Укртелеком» 

(https://new.ukrtelecom.ua) та АТ «ПУМБ» (https://www.pumb.ua).  

9.4. Організатор не несе відповідальність за не ознайомлення / несвоєчасне ознайомлення 

Учасниками Програми, іншими зацікавленими особами з інформацією щодо зміни умов 

Програми, призупинення, припинення, закриття або заміни Програми.  
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9.5. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори або в 

будь-який інший спосіб не контактувати з Учасниками Програми.  

9.6. Учасник Програми, приймаючи участь в Програмі, тим самим підтверджує факт 

ознайомлення з Програмою і свою повну та безумовну згоду з нею.  

9.7. Всі Учасники Програми самостійно оплачують всі витрати понесені ними в зв’язку з їх 

участю в Програмі.  

9.8. Усі результати Програми є остаточними й оскарженню не підлягають.  

9.9. Програма, що розміщена на офіційних сайтах Організатора та Партнера, є єдиним 

документом, в якому визначені умови проведення Програми. 

9.10. У випадку виникнення ситуацій̆, що допускають неоднозначне тлумачення Програми, 

та/або питань, не врегульованих Програмою, остаточне рішення про таке тлумачення та/або 

роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором та Партнером Програми. 

При цьому, таке рішення Організатора та Партнера Програми є остаточним і не підлягає 

оскарженню.  

 


