
ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

«Великодня знижка» 

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ В ЦИХ ОФІЦІЙНИХ 

УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Великодня знижка»:  

 

Акція – маркетингова акція «Великодня знижка», в рамках якої змінюється розмір 

процентів, що нараховуються по Кредиту (річних) за Договором Клієнтам, що відповідають 

критеріям Акції у розмірах та порядку, визначеному цими Офіційними умовами. 

Банк – Публічне акціонерне товариство «БАНК ФОРВАРД». Ліцензія на здійснення 

банківських операцій № 226, видана «30» жовтня 2014 р. Національним банком України. 

Договір – укладений між Організатором та Клієнтом Договір про надання та використання 

Платіжної картки з кредитним лімітом, шляхом прийняття (акцепту) Організатором 

пропозиції (оферти) Клієнта, викладеної у заяві, який також включає в себе в якості 

складових і невід’ємних частин «Умови надання та обслуговування платіжних карток ПАТ 

«БАНК ФОРВАРД», що поширюються на всі Картки, емітовані Організатором у рамках 

платіжних систем, а також тарифи по карткам. 

Клієнт – повнолітній громадянин України, який уклав з Організатором Договір, та який 

згідно з цими Офіційними умовами бере участь у Акції. 

Кредитний ліміт, Кредит – визначена банком сума грошових коштів, можливість 

користування якими з використанням Платіжної картки надається Банком Клієнту 

відповідно до умов Договору. При цьому Клієнт має право після повернення коштів, 

використаних у межах Кредитного ліміту, отримувати Кредит знову у межах діючого Ліміту, 

установленого Банком. 

Організатор – ПАТ «Банк Форвард». 

Операція:  
Безготівкова - операція з безготівкового розрахунку за товари або послуги, виконана з 

ініціативи Клієнта за допомогою Платіжної картки та за рахунок встановленого кредитного 

ліміту в торгівельно-сервісних підприємствах згідно цих Офіційних умов. 

Готівкова - операція, що здійснюється  Клієнтом з використанням Картки з метою 

отримання готівкових коштів з рахунку, що відкривається Організатором Клієнту в рамках 

Договору. 

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, а також інші Операції 

відповідно до Договору  

2. МЕТА АКЦІЇ 

Метою проведення Організатором Акції є стимулювання Клієнтів до оформлення Договорів 

з установленим Кредитним лімітом та активізації користування кредитними коштами в 

рамках діючих Договорів. 

3. ТЕРМІНИ І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
3.1. Акція діє в період з 10.04.2017 р. по 15.05.2017 р. (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
1
. 

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ 

4.1. В рамках проведення Акції «Великодня знижка» передбачено зменшення розміру 

процентів, що нараховуються по Кредиту (річних) за Договорами  Клієнтів, що 

відповідають критеріям Акції у розмірі та порядку, визначеному цими Офіційними 

умовами. 

4.2. Офіційні умови Акції розміщені на офіційному сайті Організатора: www.forward-

bank.com  

4.3. Організатор має право змінити ці Офіційні умови, в тому числі термін дії Акції, про що 

завчасно зобов’язується повідомити Клієнтів за 3 (три) робочих дні, шляхом розміщення 

відповідної інформації на офіційному сайті Банку www.forward-bank.com.  Клієнт 

приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на 

вищевказаному сайті Організатора.  

4.4. Беручи участь в Акції, Клієнт підтверджує ознайомлення і згоду з умовами участі в 

Акції. 

4.5. Учасники Акції:  

- Клієнти, що уклали Договори в період проведення Акції та не надали до 

Банку письмової заяви про свою відмову від участі в Акції; 

- Клієнти, що мають діючі Договори, яких Банком було проінформовано про 

участь в Акції одним з наступних каналів комунікації: SMS-

повідомлення,Viber-повідомлення, автоматичний телефонний дзвінок, 

повідомлення через Інтернет–банк, повідомлення на електронну пошту, 

телефонний дзвінок представника Організатора у рамках телемаркетингової 

кампанії. При цьому клієнти не надали до Банку письмової заяви про свою 

відмову від участі в Акції. 

4.6. В Акції не приймають участь: 

-  працівники Організатора. 

- Клієнти, за Договорами яких на момент встановлення акційної процентної 

ставки  наявна прострочена заборгованість згідно Договору 

5. Умови проведення Акції. 

5.1.  Організатор зменшує до 39% річних  розмір процентів, що нараховуються по 

Кредиту (тариф визначено у Додатку 1 до Офіційних умов) за Договорами, за якими   

Учасниками Акції в Період проведення Акції фактично здійснено одну із наступних 

операцій:  

- Безготівкову операцію на суму від 1 000,00 (однієї тисячі) грн.; 

- Готівкову операцію на суму від 3 000,00 (п’яти тисяч) грн. 

      5.2.  Акційна процентна ставка (згідно п. 5.1.цих  Офіційних умов)  застосовується  до 

Договорів, за якими Учасниками Акції виконано вимоги цих Офіційних умов, та продовжує 

діяти за Договором після закінчення Періоду дії Акції.  Розмір акційної процентної ставки 

може змінюватись у порядку, передбаченому умовами Договору. 

 

5.2. Процентна ставка в розмірі 39% річних встановлюється за Договором наступним чином: 

- по заборгованості, що виникла або може виникнути внаслідок операцій зняття готівки та 

інших операцій, на які не розповсюджуються умови пільгового періоду відповідно до 

вимог Умов надання та обслуговування платіжних карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД»  – 
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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 
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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. 
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зміна процентної ставки здійснюється з наступної  Розрахункової дати, яка настане після 

дати відображення на Рахунку Договору Операції, визначеної п. 5.1. Офіційних умов. У 

разі якщо наступна Розрахункова дата припадає на вихідний, святковий або неробочий 

день - зміна процентної ставки здійснюється в одну із дат: в наступну Розрахункову дату 

або в перший робочий день після настання наступної Розрахункової дати; 

 

- по заборгованості, що виникла або може виникнути внаслідок операцій з безготівкових 

розрахунків за товари в будь-якому ТСП або в мережі Інтернет, до яких може бути 

застосована ставка пільгового періоду відповідно до вимог Умов надання та 

обслуговування платіжних карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (у разі, якщо клієнт не 

виконав умов для застосування пільгової ставки) – зміна процентної ставки здійснюється 

в одну із дат:  з наступної Розрахункової дати або на наступний робочий день після 

настання наступної  Розрахункової з дати відображення на Рахунку Договору Операції, 

визначеної п. 5.1. Офіційних умов. У разі якщо наступна Розрахункова дата припадає на 

вихідний, святковий або неробочий день - зміна процентної ставки здійснюється в одну із 

дат: в наступну Розрахункову дату або в другий робочий день після настання наступної 

Розрахункової дати з дати відображення на Рахунку Договору Операції, визначеної п. 5.1. 

Офіційних умов. 

 

Якщо дата відображення на Операції на Рахунку Договору співпадає з Розрахунковою датою 

по договору – процентна ставка у розмірі 39% встановлюється по Договору в поточну 

Розрахункову дату або  на наступний день після Розрахункової дати. 

 
  



Додаток1  

до Офіційних умов проведення акції «Великодня знижка» 

 

 

Розмір тарифів по нарахуванню процентів за користування Кредитом, що застосовуються до 

Договорів відповідно до умов Акції* 

(діють на постійній основі для Договорів, якими було виконано Офіційні умови Акції) 

 
СТАТЬЯ / НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта рахунку Українська гривня 

Розмір процентів, які нараховуються Кредиту (річних) 39% 

 
* Здійснюючи транзакцію, передбачену п. 5.1. Офіційних умов,  Клієнт погоджується на участь в Акції та на 

встановлення за Договором Акційної процентної ставки за Кредитом у строки, передбачені Офіційними 

умовами. 

Додаток №2 

до Офіційних умов проведення акції «Великодня знижка»  

 

Перелік Кредитних продуктів, Договори за якими не беруть участь в Акції 

№ п/п Назва продукту  

1 Кредитна картка Форвард Gold (CS-sign) 

2 Кредитна картка Форвард Gold Акція (CS-sign) 

3 Кредитна картка 38 Gold 

4 Кредитна картка 38 Gold Дистанційна 

5 Кредитна картка 38% Gold 

6 Кредитна картка 38% Gold Дистанційна 

7 Кредитна картка 38% 

8 Кредитна картка 38% Дистанційна 

9 Кредитна картка Gold 

10 Кредитна картка Visa Platinum 

11 Кредитна картка Visa Platinum Дистанційна 

12 Кредитна картка VIP Visa Platinum 

13 Кредитна картка VIP Visa Platinum Дистанційна 

14 Світова Картка Visa Platinum 

15 Світова Картка Visa Platinum Дистанційна  

16 Світова Картка Visa Platinum для Держателей ДК 15% 

17 Світова Картка Visa Platinum для Держателей ДК15% Дистанційна 

18 Світова Картка Visa Platinum Black 

19 Світова Картка Visa Platinum Black Дистанційна  

20 Світова Картка Visa Platinum Black для Держателей ДК20% 

21 Світова Картка Visa Platinum Black для Держателей ДК20% Дистанційна 

22 Hyundai Миттєва 

23 Hyundai (1) 

24 Hyundai  

25 Кредитна картка Visa Gold (ОПЭ) 

26 Кредитна картка МС Gold Акція  (ОПЭ) 

27 Кредитна картка Visa Gold Акція (ОПЭ) 

28 Фокстрот Premium MС World АРСЕНАЛ (ОПЭ)  

29 Фокстрот Premium MС World АРСЕНАЛ Дистанційна (ОПЭ)  

30 Фокстрот Premium MС World (ОПЭ)  

 

 


