
 

ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

««Кращий форвард» 

 

1. ТЕРМІНИ АКЦІЇ 

Банк, Forward Bank, Організатор Акції – Публічне акціонерне товариство «БАНК ФО-

РВАРД». Ліцензія на здійснення банківських операцій № 226, видана «30» жовтня 2014 р. 

Національним банком України. 

Організатор опитування – адміністрація сайту zbirna.com 

Учасники Акції, Учасники – гравці збірної України з футболу, що приймають участь в 

опитування на сайті http://zbirna.com/komanda1-forward-bank/. 

 

Переможець – кращий форвард збірної України з футболу за 25 років, що був визначений 

серед учасників Акції за результатами опитування, яке проводилось на сайті  

http://zbirna.com/komanda1-forward-bank/ з 01.03.2017 року по 31.05.2017 року  

 

Картка - Авторська карта Platinum 1/1 від Forward Bank з широким спектром преміа-

льних послуг та програм, що включає в себе також витвір мистецтва (картину молодого 

українського художника) та тарифами по платі за выпуск карти та платі за обслуговування 

карти за перший рік обслуговування згідно Додатку 1. Інші тарифи по обслуговуванню 

договору по продукту залишаються незмінними. 

 

Винагорода – право Переможця акції оформити Картку
1
. 

   

Умови акції, Умови – ці Офіційні умови проведення акції «Кращий форвард». 

 

 2. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

Метою проведення Акції є: 

- нагородження кращого форварда збірної України з футболу за 25 років, що був ви-

значений серед учасників Акції за результатами опитування  

- привернення уваги споживачів та стимулювання використання Авторської картки 

Platinum від Forward Bank. 

3. ТЕРМІНИ І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. Акція проводиться з 03.06.2017 року по 07.06.2017 року (включно) (далі – Період 

проведення Акції) 

3.2. 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 Акції
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4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

 

4.1. В рамках проведення опитування на сайті http://zbirna.com/komanda1-forward-bank/ 

з 01.03.2017 року по 31.05.2017 р серед Учасників Акції визначається Переможець Ак-

ції. 

4.2. Переможцем визнається Учасник, який набрав найбільшу кількість балів сумарно із 

трьох списків: за версією вболівальників, за версією Всеукраїнського об’єднання тре-

нерів по футболу та за версією футбольних журналістів України. 

4.3. Організатор акції передає Організатору опитування сертифікат на право отримання 

Картки для подальшого його вручення Переможцю Акції. 

                                                 
1
 Право оформити картку надається лише, якщо Переможець є повнолітнім громадянином України. 

http://zbirna.com/komanda1-forward-bank/


4.4. Приймаючи участь в Акції, Переможець тим самим дає згоду на оголошення свого 

імені як Переможця на сайті Банку.  

4.5. Переможець зобов’язується звернутися до Банку за адресою: м.Київ вул.. Саксаган-

сьокого,105 (Київське відділення №1) за отриманням Картки протягом трьох 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 Кар-

тки – 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 зо-

бов’язується повідомити Учасників за 3 (три) робочих дні, шляхом розміщення відповід-

ної інформації на офіційному сайті Банку www.forward-bank.com. Учасник бере на себе 

обов’язок самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на вищевказаному сай-

ті Банку.  

 

5.  ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ  
5.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України, а саме вимог щодо мож-

ливості укладання договору приєднання лише шляхом приєднання однієї сторони до за-

пропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з Умо-

вами 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 учас-

тю 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 законо-

давством 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 підтвер-

джують 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. 

 

Додаток 1 до Офіційних умов проведення Акції 

 

Розмір тарифів на випуск та обслуговування Платіжної карти «Авторська карта Platinum 

1/1», що застосовуються до Договору в рамках Акції  

Діють на постійній основі для Договору оформленого в рамках Акції 
СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта счета Украинская гривна 

2. Плата за випуск карти Не тарифікується 

3. Плата за обслуговування карти, списується щорічно:  

3.1. за перший рік обслуговування Не тарифікується 

3.2. за другий та наступні 3000,00 

 

 

 

 

 

 

 


