ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«Бонус за поточними рахунками»
(далі – Офіційні умови)
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ В ЦИХ ОФІЦІЙНИХ УМОВАХ
ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Бонус за поточними рахунками»:
Акція – маркетингова акція «Бонус за поточними рахунками», що проводиться серед
Клієнтів-учасників Акції, в рамках якої здійснюється нарахування та виплата винагороди
за здійснення операцій, визначеними цими Офіційними умовами.
Банк – Акціонерне товариство «БАНК ФОРВАРД», що є організатором Акції. Ліцензія на
здійснення банківських операцій № 226, видана 30.10.2014 р. Національним банком
України.
Договір поточного рахунку – укладений між Організатором та Клієнтом Договір про
відкриття поточного рахунку та його розрахунково-касове обслуговування, який також
включає в себе в якості складових і невід’ємних частин «Умови обслуговування поточних
рахунків фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД»».
Рахунок – поточний рахунок у гривні, відкритий в рамках укладеного між Організатором
та Клієнтом Договору поточного рахунку за одним з продуктів поточного рахунку:
«Поточний рахунок +», «Поточний рахунок ++», «Поточний рахунок +++».
Клієнт – фізична особа-резидент України, яка уклала з Організатором Договір поточного
рахунку, та який, згідно з цими Офіційними умовами, бере участь у Акції.
Операція – операція, ініційована Клієнтом у відділенні Банку, з поповнення Рахунку
готівкою через касу Банку або шляхом безготівкового переказу коштів з будь-якого
поточного рахунку відкритого в Банку, яка відображена по Рахунку.
Винагорода – винагорода у грошовій сумі у національній валюті України, що
нараховується та безготівково виплачується на Рахунок Клієнта, відповідно до цих Умов.
Учасники Акції – Клієнти-резиденти України, які уклали з Банком Договір поточного
рахунку та виконали дії, визначені цими Офіційними умовами.
2.
МЕТА АКЦІЇ
Метою проведення Організатором Акції є заохочення Клієнтів до операцій з поповнення
Рахунків готівкою через касу Банку.
3.
ТЕРМІНИ І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція діє в період з 26.04.2022 р. по 26.06.2022 р. (включно) (далі – Період
проведення Акції).
3.2. Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованих територій та
територій, на яких проводиться операція Об’єднаних сил, де були зареєстровані або
проживали Клієнти, що беруть участь в Акції1.
4.
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ
4.1. У рамках проведення Акції Організатор здійснює нарахування та виплату
Винагороди Учасникам Акції, які в період дії акційної пропозиції здійснили у відділенні
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Банку Операції з поповнення Рахунків готівкою через касу Банку або шляхом
безготівкового переказу коштів з будь-якого поточного рахунку, відкритого в Банку, на
суму не менше 5 000,00 (п’яти тисяч) гривень.
4.2. База для розрахунку розміру Винагороди визначається в залежності від продукту
поточного рахунку, за яким відкрито Рахунок, на який зараховуються кошти готівкою
через касу Банку:
 1,540% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок +»,
 3,275% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок ++»,
 4,550% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок +++».
4.3. Офіційні умови Акції розміщені на офіційному сайті Організатора: www.forwardbank.com
4.4. Організатор має право змінити ці Офіційні умови, в тому числі термін дії Акції, про
що зобов’язується повідомити Клієнтів за 3 (три) робочих дні, шляхом розміщення
відповідної інформації на офіційному сайті Банку www.forward-bank.com. Клієнт бере на
себе зобов’язання самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на
вищевказаному сайті Організатора.
4.5. Беручи участь в Акції, Клієнт підтверджує ознайомлення і згоду з умовами участі в
Акції.
4.6.
В Акції не беруть участь:
- Клієнти, які протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання повідомлення про
початок Акції письмово повідомили Банк про свою відмову від участі в ній;
-Клієнти, які не здійснили Операції, які відповідають умовам Акції в період дії Акції.
4.7. Виплата Винагороди Клієнту здійснюється в безготівковій формі в національній
валюті України, шляхом її зарахування на Рахунок Клієнта рівними частинами
розділеними на декілька платежів в залежності від продукту поточного рахунку, за яким
оформлено Договір поточного рахунку, який поповнюється готівкою через касу Банку:
 по продукту «Поточний рахунок +» - двома платежами, перший не пізніше 30-го
(тридцятого) дня, другий не пізніше 80-го (вісімдесятого) дня з дати здійснення Операції
з поповнення Рахунку готівкою через касу Банку, яка відповідає умовам нарахування та
виплати Винагороди;
 по продукту «Поточний рахунок ++» - трьома платежами, перший не пізніше 30-го
(тридцятого) дня, другий не пізніше 80-го (вісімдесятого) дня, третій не пізніше 170-го
(сто сімдесятого) дня з дати здійснення Операції з поповнення Рахунку готівкою через
касу Банку, яка відповідає умовам нарахування та виплати Винагороди;
 по продукту «Поточний рахунок +++» - чотирма платежами, перший не пізніше 80-го
(вісімдесятого) дня, другий не пізніше 170-го (сто сімдесятого) дня, третій не пізніше 270го (двісті сімдесятого) дня, четвертий не пізніше 360-го (триста шістдесятого) дня з дати
здійснення Операції з поповнення Рахунку готівкою через касу Банку, яка відповідає
умовам нарахування та виплати Винагороди.
Якщо дата виплати Винагороди припадає на вихідний, святковий або інший
неробочий день, що визначений, відповідно до чинного законодавства України, то виплата
Винагороди здійснюється наступного робочого дня.
4.8.
Максимальна та мінімальна сума нарахованої Винагороди, яку може отримати
Клієнт за 1 (один) календарний місяць в рамках даної акційної пропозиції не обмежується.
4.9. Виплата винагороди здійснюється шляхом її зарахування на Рахунок Клієнта, на
який було здійснено готівкове зарахування коштів через касу Банку або безготівковий
переказ коштів, ініційований Клієнтом у відділенні Банку, з будь-якого поточного
рахунку, відкритого в Банку.

4.10. Якщо дата виплати винагороди припадає на вихідний, святковий або інший
неробочий день, що визначений відповідно до чинного законодавства України, то виплата
винагороди здійснюється наступного робочого дня.
4.11. Сума Винагороди включає в себе суму податків та зборів у розмірі, передбаченому
чинним законодавством України на момент зарахування на Рахунок. Організатор виступає
податковим агентом щодо оподаткування доходів Клієнтів. Виплата Винагороди
здійснюється одночасно з утриманням та сплатою Організатором податків та зборів у
розмірі та порядку, передбаченому чинним законодавством України на момент такої
виплати.
4.12. Винагорода не виплачується:
4.12.1. По Операціях, здійснених після закінчення Періоду проведення Акції;
4.12.2. По Операціях, у день здійснення яких Клієнтом було знято з Рахунку кошти
готівкою у касі Банку чи за допомогою систем самообслуговування або здійснено
безготівковий переказ коштів з Рахунку на будь-який рахунок, відкритий в іншому банку
або на поточний чи картковий рахунок, відкритий в Банку, або здійснено розрахунки за
оплату товарів/послуг у розмірі повної або часткової суми Операції;
4.12.3. У разі, якщо на дату виплати винагороди було закрито Рахунок.

