ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«Біжи, досягай, вигравай»
1. ТЕРМІНИ АКЦІЇ
Банк, Forward Bank, Організатор Акції – Публічне акціонерне товариство «БАНК ФОРВАРД». Ліцензія на здійснення банківських операцій № 226, видана «30» жовтня 2014 р.
Національним банком України.
Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017, Захід – напівмарафон, який проводиться в строки
та на умовах, визначених на сайті http://kyivhalfmarathon.org/
Організатор півмарафону – організатор Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017
Учасники Акції, Учасники – повнолітні громадяни України, які на момент проведення
Акції зареєстровані та проживають на території України, крім тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція1 та прийняли
участь у розіграші Подарунків згідно цих Офіційних умов проведення Акції в період її
проведення. В Акції не приймають участь представники Організатора Акції.
Переможці акції, Переможці - Учасники акції, які виконали умови участі в Акції, та були
визнані її Переможцями за результатами Розіграшу, який проводиться Організатором пів
марафону.
Картка - Дебетова картка МasterCard Platinum Chip Акція від Forward Bank з широким спектром преміальних послуг та програм та з безкоштовним річним обслуговуванням,
оформлення якої відбувається у відділенні Банку за вибором Переможця. Під безкоштовним річним обслуговуванням мається на увазі – розмір плати за обслуговування картки за
перший рік користування дорівнює 0,01 грн. згідно з тарифами та умовами обслуговування Банку (розміщені в мережі Інтернет за посиланням: http://www.forwardbank.com/cards/mastercard_platinum/overview/
Винагорода - право Переможця акції оформити Картку.
Розіграш – процес визначення Переможців Акції серед зареєстрованих Учасників акції.
Умови акції, Умови – ці Офіційні умови проведення акції «Біжи, досягай, вигравай».
Анкета учасника – анкета встановленого формату, заповнення якої дає підстави приймати участь у розіграші Винагороди згідно даних Умов
2. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
Метою проведення Акції є привернення уваги споживачів та стимулювання використання
Дебетової картки МasterCard Platinum від Forward Bank .
3.
1

ТЕРМІНИ І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

У зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, No1207 -VII, Указу Президента України «Про введення в дію рішення
Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та
збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014, Закону України «Про особливий порядок
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» від 16.09.2014, N 1680-VII
та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015, N254 – VIII.

3.1. Акція проводиться 09.04.2017 року в рамках Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017
(включно) (далі – Період проведення Акції).
3.2. Захід та Розіграш Винагород проводяться на території Контрактової площі міста
Києва.
3.3. Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованих територій та
територій, на яких проводиться антитерористична операція, де були зареєстровані або
проживали Клієнти, що приймають участь в Акції1
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. В рамках проведення Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 серед учасників та гостей заходу проводиться розіграш 5 (п’яти) Винагород.
4.2. Для прийняття участі в Розіграші Винагород Учасники Акції повинні зареєструватися у Розіграші шляхом заповнення Анкети учасника, яку необхідно заповнити та залишити у місці, визначеному Організатором пів марафону. Місце для збору Анкет може бути змінено Організатором пів марафону в ході проведення Заходу, про що Учасників повідомляється додатково в ході проведення Заходу. Кожен Учасник Акції має право заповнити лише одну Анкету учасника.
4.3. Про умови Розіграшу Винагород, місце збору Анкет Учасників, час початку та закінчення реєстрації у Розіграші, час та місце проведення Розіграшу для визначення Переможців Акції повідомляє представник Організатора півмарафону.
4.4. Організатор пів марафону самостійно проводить Розіграш Винагород після закінчення реєстрації 09.04.2017 року, за результатами якого вручає Переможцям сертифікати
на право отримання Картки. Результати Розіграшу з вказанням переліку Переможців у
формі реєстру/акту/протоколу, підписаного зі сторони Організатора пів марафону, передаються представнику Банку, для подальшого оформлення Карток Переможцям.
4.5. Приймаючи участь в Акції, Переможець тим самим дає згоду на оголошення свого
імені як Переможця на сайті Банку та на Заході.
4.6. Переможець зобов’язується звернутися до Банку за отриманням Картки протягом 4
(чотирьох) місяців після визначення Переможців, пред’явивши при цьому сертифікат на
право отримання Картки. В разі, якщо в обумовлений строк Переможець не звернувся до
Банку за отриманням Картки – це вважається відмовою Переможця від її отримання.
4.7. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що він ознайомився з Умовами акції та
погоджується з ними.
4.8. Офіційні умови акції розміщені на офіційному сайті Банку: www.forward-bank.com
4.9. Банк має право змінити Умови акції, в тому числі термін дії Акції, про що зобов’язується повідомити Учасників за 3 (три) робочих дні, шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Банку www.forward-bank.com. Учасник бере на себе
обов’язок самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на вищевказаному сайті Банку.
5. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ
5.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України, а саме вимог щодо можливості укладання договору приєднання лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з Умовами Акції та зобов’язуються їх виконувати.
5.2. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно та самостійно. Учасник Акції
бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Картки.
5.3. Окрема плата за право участі в Акції не стягується.
5.4. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються чинним законодавством України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих
Умов, і при неврегульованих Умовами спірних питаннях остаточне рішення приймається
Організатором Акції.
5.5. Банк зобов’язується оформити Картку протягом двох тижнів після візиту Переможця
до обраного ним відділення Forward Bank та видати її.

5.6. Добровільно, надаючи особисті (персональні) дані про себе, Учасники Акції підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку та розповсюдження таких
даних Банком та уповноваженими особами Банку, які будуть вживати усі необхідні заходи
для захисту даних від їх неправомірного розголошення;
5.7. Результати Акції будуть вважатися кінцевими та не підлягають оскарженню.

