Офіційні умови акційної програми «Розміщуйте депозит та отримуйте можливість
оформити страховий продукт «Ваше Право Депозит» та карту Visa Gold на вигідних умовах»
1. Терміни та визначення, використані в цих Офіційних умовах акційної програми «Розміщуйте
депозит та отримуйте можливість оформити страховий продукт «Ваше Право Депозит» та карту
Visa Gold на вигідних умовах», мають такі значення:
Клієнт - повнолітня фізична особа, громадянин України, що користується банківськими послугами
Організатора.
Організатор Програми – Публічне акціонерне товариство «БАНК ФОРВАРД», 01032, м. Київ, вул.
Саксаганського, 105. Банківська ліцензія №226, видана Національним банком України 30.10.2014 р.
Офіційні умови – ці офіційні умови акційної програми «Розміщуйте депозит та отримуйте можливість
оформити страховий продукт «Ваше Право Депозит» та карту Visa Gold на вигідних умовах».
Програма – акційна програма «Розміщуйте депозит та отримуйте можливість оформити страховий продукт
«Ваше Право Депозит» та карту Visa Gold на вигідних умовах», що проводиться Організатором з метою
стимулювання Клієнтів до розміщення коштів на строкові депозити у Організатора, та реалізується шляхом
надання клієнтам можливості оформити страховий продукт «Ваше Право Депозит» та карту Visa Gold за
продуктом «Банк в Кармані Visa Gold НГ(DS)» на вигідних умовах на умовах та в порядку, передбаченому
цими Офіційними умовами.
Страхова компанія - Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»,
04071, м. Київ, вул. Спаська 5. Ліцензія АВ № 584650, видана 30.06.2011 р. Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України.
2. Програма проводиться на території України в період з 01 серпня 2017 року по 31 жовтня 2017 року
включно (далі – Період дії Програми).
3. В Програмі можуть брати участь повнолітні громадяни України, які розміщують кошти на строкові
депозити у Організатора в порядку згідно п. 4 Офіційних умов.
4. Для того, щоб стати учасником Програми (далі – Учасник) необхідно в Період дії Програми розмістити у
Організатора кошти на строковий депозит в сумі від 20 (двадцяти) тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в
Доларах США або Євро за офіційним курсом Національного Банку України на день здійснення операції)
включно на одному рахунку, шляхом укладення договору вкладу з Організатором на строк від 3 місяців (90
днів).
5. Кожен Учасник має можливість оформлення на вигідних умовах страхового продукту «Ваше Право
Депозит» та карти Visa Gold за продуктом «Банк в Кармані Visa Gold НГ(DS)», в залежності від суми
розміщення коштів на строковому депозиті:
 при розміщенні коштів в сумі від 20 (двадцяти) тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в Доларах США
або Євро за офіційним курсом Національного Банку України на день здійснення операції) – страховий
продукт «Ваше право Депозит», пакет «Standart» та/або картку за продуктом «Банк в Кармані Visa Gold
НГ(DS)»;
 при розміщенні коштів в сумі від в сумі від 50 (п’ятдесяти) тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в
Доларах США або Євро за офіційним курсом Національного Банку України на день здійснення операції)
– страховий продукт «Ваше право Депозит», пакет «Gold» або «Standart», за вибором Учасника, та/або
картку за продуктом «Банк в Кармані Visa Gold НГ(DS)»;
 при розміщенні коштів в сумі від в сумі від 100 (ста) тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в Доларах
США або Євро за офіційним курсом Національного Банку України на день здійснення операції) –
страховий продукт «Ваше право Депозит», пакет «Premium» або «Gold», або «Standart», за вибором
Учасника, та/або картку за продуктом «Банк в Кармані Visa Gold НГ(DS)».
Учасник має право на оформлення зазначених в цьому пункті страхових та Банківських продуктів,
протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня розміщення Вкладу (включаючи день розміщення Вкладу).
7. Детальні умови за продуктом «Ваше Право Депозит» розміщені на офіційному сайті ПАТ «Банк Форвард» в
мережі інтернет за адресою: http://www.forward-bank.com/.

8. Організатор не несе відповідальність за подальші порядок та умови використання Учасником страхового
продукту.
9. Загальні умови Програми:
9.1. Беручи участь в Програмі, Учасник підтверджує ознайомлення і згоду з описаними у цих Офіційних
умовах правилами та зі всіма умовами участі в Програмі.
9.2. Організатор має право змінити ці Офіційні умови, в тому числі: Період дії Програми, вартість та строки
вручення Подарунків, про що зобов’язується повідомити Учасників на сайті www.forward-bank.com за 5
(п’ять) календарних днів до зміни цих умов. Учасник приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати
наявність такого повідомлення Організатора на сайті Організатора.
9.3. Організатор не несе відповідальності за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками своїх
зобов’язань, передбачених цими Офіційними умовами.
9.4. Добровільно надаючи персональні дані про себе у зв’язку з прийняттям участі в Програмі, 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 Офіційними 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 та страхування, 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.
9.5. Рішення Організатора щодо всіх питань, пов’язаних з проведенням Програми вважатися кінцевими і
розповсюджуватись на всіх Учасників.
9.6. Інформацію щодо Програми, ці Офіційні умови та умови участі в Програмі розміщено на офіційному сайті
Організатора www.forward-bank.com протягом усього Періоду дії Програми.

