ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«ДОДАТКОВІ ВІДСОТКИ»
(надалі – Офіційні умови)
1.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ В ЦИХ ОФІЦІЙНИХ
УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ДОДАТКОВІ ВІДСОТКИ»:

Акція – маркетингова акція «ДОДАТКОВІ ВІДСОТКИ», в рамках якої держателям
дебетової картки «Депозитка» (надалі – картки «Депозитка»), емітованої АТ «БАНК
ФОРВАРД», здійснюється нарахування процентів на залишок коштів на Рахунку на
умовах, у розмірах та порядку, визначеному цими Офіційними умовами.
Банк – Акціонерне товариство «БАНК ФОРВАРД». Ліцензія на здійснення банківських
операцій № 226, видана «30» жовтня 2014 р. Національним банком України.
Договір – укладений між Банком і Клієнтом Договір банківського обслуговування,
шляхом прийняття (акцепту) Банком пропозиції (оферти) Клієнта, викладеної у Заяві
(Оферті), що включає в себе як складові й невід'ємні частини Заяву (Оферту), «Умови
банківського обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД»» (далі - Умови) і «Тарифи по
банківському обслуговуванню АТ «БАНК ФОРВАРД»», в тому числі «Тарифи за
платіжними картками фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД»» (далі - Тарифи).
Клієнт – повнолітній громадянин України, який уклав з Організатором Договір, та який
згідно з цими Офіційними умовами бере участь у Акції.
Організатор – АТ «БАНК ФОРВАРД».
Платіжна картка, Картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в
установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що
використовується для ініціювання переказу коштів з рахунку з метою оплати вартості
товарів, перерахування коштів з рахунку на рахунки інших осіб, отримання коштів у
готівковій формі в касах банків, через банкомати, а також здійснення інших операцій,
передбачених Договором.
Рахунок – відкритий на ім'я Клієнта поточний рахунок з використанням електронного
платіжного засобу, на якому обліковуються операції по Картці відповідно до Договору.
2.

МЕТА АКЦІЇ

Метою проведення Організатором Акції є стимулювання Клієнтів до накопичення коштів
на картці «Депозитка» шляхом збільшення розміру нарахуваних процентів на залишок
коштів на Рахунку .
3. ТЕРМІНИ І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція діє в період з 03.10.2018 р. по 03.11.2018 р. (включно) (далі – Період проведення
Акції).
3.2. Акція проводиться на території України,
4.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ

4.1. В рамках проведення Акції «ДОДАТКОВІ ВІДСОТКИ» передбачено нарахування
процентів на залишок по картці «Депозитка», емітованої АТ «БАНК ФОРВАРД» на
умовах, у розмірах та порядку, визначеному цими Офіційними умовами.
4.2. Офіційні умови Акції розміщені на офіційному сайті Організатора: www.forwardbank.com
4.3. Організатор має право змінити ці Офіційні умови, в тому числі термін дії Акції, про
що завчасно зобов’язується повідомити Клієнтів, а саме за 3 (три) робочих дні,

шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Банку www.forwardbank.com. Клієнт приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність
такого повідомлення на вищевказаному сайті Організатора.
4.4. Беручи участь в Акції, Клієнт підтверджує свою згоду та ознайомлення з умовами
участі в Акції.
4.5. Учасники Акції – усі Клієнти, що уклали Договори, в рамках яких Клієнту надано в
користування дебетову картку «Депозитка» та в період проведення Акції мають у
наявності на Рахунку залишок власних коштів, який перевищує 1000,01 грн., та які не
повідомили Організатора про відмову від участі в Акції.
5. Порядок проведення Акції.
5.1. Організатор в Період проведення Акції
збільшує розмір процентів, що
нараховуються на фактичний залишок коштів
на Рахунку користувачів картки
«Депозитка», емітованої Організатором, до 16% річних від залишку коштів на Рахунку,
якщо залишок на Рахунку перевищує 1000,01 грн.
5.2. Валюта Рахунку – гривня.
5.3 Порядок нарахування та виплати процентів визначаються діючими Умовами
банківського обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД», у рамках періоду проведення Акції
з урахуванням вимог п. 5.1. цих Офіційних умов.
5.4. Доходи фізичних осіб оподатковуються в порядку, передбаченому
чинним
законодавством України.

