ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Кредит з подарунком»

1.
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. У даному документі всі терміни, що вказані нижче та написані з великої літери, будуть
мати наступне значення:
Акція – маркетингова акція «Кредит з подарунком», що проводиться серед Клієнтів, в рамках
якої буде визначено переможців, котрим Організатор протягом 14(чотирнадцяти) робочих днів
повинен буде вручити Сертифікат;
Сертифікат – подарункові сертифікати що можуть бути використані в супермаркетах
торгівельної мережі «Сільпо» та «Le Silpo» на території України при придбанні товарів з
представленого асортименту на суму 500 (п’ятсот) гривень;
Договір – кредитний договір, укладений між Банком та Клієнтом, шляхом акцепту (прийняття)
Банком Оферти (пропозиції) Клієнта, що включає в себе в якості складових та невід’ємних
частин, зокрема: Оферту, Умови надання та обслуговування кредитів АТ «БАНК ФОРВАРД» та
Паспорт споживчого кредиту;
Клієнт – громадянин України, віком 23 – 69 років, який уклав з Організатором Договір;
Організатор – Акціонерне товариство «БАНК ФОРВАРД», ліцензія на здійснення банківських
операцій № 226, видана 30.10. 2014 р. Національним банком України;
Переможці – учасники Акції, відібрані відповідно до умов Розділу 5 цих Умов, які отримують
право на вручення Сертифікатів.
Рахунок – відкритий на ім'я Клієнта поточний рахунок з використанням електронного
платіжного засобу, на який здійснювалось зарахування кредитних коштів у рамках Договору;
Умови – ці Офіційні умови проведення акції «Кредит з подарунком».
1.2. Інші терміни (не перераховані в п. 1.1. даних Умов), що використовуються в даному
документі, написані з великої літери, мають те ж значення, що і в Умовах надання та
обслуговування кредитів АТ «БАНК ФОРВАРД», які є невід’ємною частиною Договору.
2.
МЕТА АКЦІЇ
Метою проведення Організатором Акції є просування споживчих кредитів.
3.
ТЕРМІНИ І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція діє в період з 12.12.2018 р. по 03.01.2019 року включно (далі – Період проведення
Акції).
3.2. Акція проводиться для Клієнтів, які зареєстровані та/або проживають на території
України, крім тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться
антитерористична операція1.
4.
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ
4.1. Умови участі в Акції:
4.1.1. Для того, щоб стати учасником Акції (далі – Учасник), Клієнту необхідно в Період
проведення Акції оформити Договір за одним із продуктів, зазначених в Додатку 1 до цих
Умов;
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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.

4.1.2. Учасник станом на 04.01.2019 р. не відмовився від Договору та не здійснив повне
дострокове погашення заборгованості за Договором, а також письмово не повідомив
Організатора про відмову від участі в Акції
4.1.3. Учасник не є працівником Організатора.
4.2. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує ознайомлення і згоду з Умовами, та дає згоду
на отриманням статусу Переможця у випадку, визначеному цими Умовами.
4.3. Умови розміщені на офіційному сайті Організатора: www.forward-bank.com.
4.4. Організатор має право змінити ці Умови, в тому числі Період проведення Акції, про що
завчасно зобов’язується повідомити Учасників за 3 (три) робочі дні шляхом розміщення
відповідної інформації на офіційному сайті Банку www.forward-bank.com. Учасник приймає на
себе обов’язок самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на вищевказаному сайті
Організатора.
4.5. Учасники Акції добровільно надають персональні дані про себе у зв’язку з прийняттям
участі в Акції, Учасники підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку
та розповсюдження таких даних Організатором та уповноваженими особами Організатора, які
будуть вживати необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого розголошення.
При цьому, Організатор цими Умовами інформує Учасників про включення їх персональних
даних до бази персональних даних , володільцем якої є Організатор, у зв’язку з чим кожен
Учасник набуває статусу суб’єкта персональних даних і можливість користування правами,
передбаченими Законом України «Про захист персональних даних». Збір персональних даних
кожного з Учасників здійснюється з метою забезпечення відносин у сфері економічних,
фінансових послуг, а також для надання можливості участі у рекламних заходах, в тому числі
акційних пропозиціях, що надаються Організатором, та для забезпечення користування
Організатором своїми правами, закріпленими у відповідних правочинах, укладеними між
Учасником та Організатором. Порядок поширення персональних даних та коло третіх осіб,
яким можуть бути передані персональні дані, визначається Організатором самостійно на
власний розсуд, з врахуванням норм законодавства України у сфері банківської таємниці та/або
прав Організатора, закріплених у відповідних правочинах, укладених між Учасником та
Організатором.
5. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
5.1. Визначення Переможців ( в кількості не більше 112 (сто дванадцяти) Переможців)
здійснюється Організатором не пізніше 04 січня 2019 р. шляхом випадкової вибірки серед
Учасників, які виконали умови, визначені у п. 4.1 цих Умов, за допомогою Інтернет–ресурсу
random.org.
5.2. Один Учасник може брати участь в Акції лише один раз за весь Період проведення Акції
незалежно від кількості оформлених кредитів.
5.3. Переможці отримують Сертифікати в порядку, визначеному розділом 6 цих Умов.
6. ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ ПЕРЕМОЖЦЯМ
6.1. Вручення Сертифікатів переможцям Акції відбудеться у період з 05 січня 2019 року по 19
січня 2019 року.
6.2. Про місце, час та конкретну дату вручення Подарунку, Учасник буде повідомлений
Організатором окремо за номером контактного мобільного телефону, наданого Клієнтом під
час оформлення Договору.
6.3. В разі якщо Переможець не з’явився в дату та за місцем, вказаним у повідомлені
Організатора в порядку, визначеному п. 6.2, такий Переможець втрачає право на вручення
Сертифікату.
6.4. Вартість Сертифікатів підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства
України.

Додаток №1
до Офіційних умов проведення
акції «Кредит з подарунком»
ID CardType

Назва продукту

7624

CS Великі гроші

6981

CS Розумні гроші

6979

CS Швидкі гроші

7310

Соціальний кредит

6640

Швидкі гроші

7620

Швидкі гроші +

7592

Промокод Швидкі гроші*

7617

Вільні гроші

6643

Розумні гроші

7301

Великі гроші

7619

Cross Up Швидкі гроші
Святковий кредит

