Програма
проведення Акції «Цінуємо довіру»
в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

Київ – 2021

1. Загальні положення
1.1. Організатором Акції є АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі – Банк або Організатор).
1.2. Офіційні правила Акції «Цінуємо довіру» (далі – Акція або Програма) регламентує умови
участі в Акції.
1.3. . Мета проведення Акції:
- підвищення лояльності існуючих клієнтів-фізичних осіб;
- збільшення кількості користувачів мобільного додатку MyBank365
- збільшення об’єму депозитного портфелю клієнтів-фізичних осіб.
1.4. Програма розроблена у відповідності до чинного законодавства України, вимог
нормативно - правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних
документів Банку.
2. Умови Акції
2.1. Період проведення Акції: з дати публікації офіційних правил на Сайті Банку до офіційної
дати отримання/оформлення всіх Подарунків Переможцями.
2.2. Дата визначення переможців Акції – 30.12.2021 року.
2.3. Місце проведення Акції – Головний офіс Банку, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А та
відділення Банку.
2.4. Проведення Акції не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу або
конкурсом, а Програма не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу.
2.5. Учасники Акції:
2.5.1.
В Акції беруть участь будь-які фізичні особи, якій на момент проведення Акції
виповнилось 18 років, і яка відповідає наступним вимогам:
- є клієнтом Банку, що відноситься до сегменту індивідуальні клієнти Банку,
- зареєструвався і став користувачем мобільного додатку MyBank365 до 26.12.2021 року
включно.
Фізична особа, яка не відповідає вимогам цього пункту, не може вважатись Учасником Акції і не
отримує жодних прав, пов’язаних з участю в Акції.
2.5.2.
Учасниками не визнаються і не мають права участі в Акції фізичні особи, які::
- не відповідають умовам п. 2.5.1. цієї Програми;
- перебувають у трудових відносинах з Організатором Акції, а також їх найближчі родичі
(чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, мати, батько, дід, баба).
3. Призовий фонд Акції
3.1. Призовий фонд Акції включає в себе:
- Подарунок № 1 – Оформлення пакету послуг «SIGNATURE» та грошова винагорода у розмірі
25000,00 грн (після вирахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору
відповідно до вимог Податкового кодексу України, загальна сума призового фонду 31055,90грн.), що перераховується на оформлений у будь-якому відділенні Банку пакет послуг
«SIGNATURE» – всього 1 шт.
Умови оформлення пакету послуг «SIGNATURE»
ВИД ОСНОВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ
НАЗВА ОПЕРАЦІЇ, ПОСЛУГИ, УМОВ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ1
VISA SIGNATURE
РОЗДІЛ 1: ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1.1

Відкриття шести поточних рахунків (UAH, USD, EUR, CHF, GBP, RUB) та
випуск/перевипуск (по строку дії) основної мультивалютної картки Visa
Signature ²

Входить до вартості обслуговування

(відкриття поточного рахунку в RUB здійснюється за бажанням клієнта)
1.2

Відкриття накопичувальних рахунків ( UAH, USD, EUR) (одночасно при
відкритті поточних рахунків)³

Входить до вартості обслуговування

1.4

Відкриття рахунку для зарахування заробітної плати в гривні 4

Входить до вартості обслуговування

1.5

Відкриття окремих поточних рахунків (UAH, USD, EUR, CHF, GBP) та
випуск мультивалютних карток (на ім’я держателя основної картки або
на ім’я іншої особи)

Входить до вартості обслуговування

1.6

Плата за обслуговування (річна або щомісячна на вибір клієнта)

1.6.1

Річне обслуговування - перший рік

1.6.1

Річне обслуговування – другий та наступні роки

Не тарифікується
10 000 UAH5

- Подарунок № 2 – дві грошові винагороди у розмірі 25000,00 грн (після вирахування податку
на доходи фізичних осіб та військового збору відповідно до вимог Податкового кодексу України,
загальна сума призового фонду - 62111,80грн.), що перераховується на оформлений у будьякому відділенні Банку вклад Депозит «НА ЗАМОВЛЕННЯ», з параметрами:
1. валюта вкладу в національній валюті України,
строк - 3 місяці (91 день),
з можливістю поповнення,
без права дострокового розірвання,
виплата процентів в кінці строку.
2. валюта вкладу в національній валюті України,
строк - 6 місяці (181 день),
з можливістю поповнення,
без права дострокового розірвання,
виплата процентів в кінці строку.
- Подарунок № 3 – сертифікат GIFTMALL (ТОВ «ГІФТ КАРД МОЛ»)номіналом 1000,00 грн
(передається Переможцю в електронному вигляді) – всього 25 шт.
- Подарунок № 4 – сертифікат GIFTMALL (ТОВ «ГІФТ КАРД МОЛ»)номіналом 500,00 грн
(передається Переможцю в електронному вигляді) – всього 25 шт.
- Подарунок № 5 – сертифікат Brocard (ТОВ «БРОКАРД-УКРАЇНА»)номіналом 1000,00 грн
(передається Переможцю у вигляді картки-сертифікату) – всього 10 шт.
- Подарунок № 6 – сертифікат GoodWine (ТОВ «БЮРО ВИН») номіналом 1000,00 грн (передається
Переможцю у вигляді картки-сертифікату) – всього 15 шт.
- Подарунок № 7 – сертифікат YAKABOO (ТОВ «ЯКАБУ ТРЕЙД») номіналом 500,00 грн
(передається Переможцю в електронному вигляді) – всього 50 шт.
- Подарунок № 8 – сертифікат WINETIME (ТОВ «ТС ПЛЮС») номіналом 500,00 грн (у вигляді
картки-сертифікату) – всього 25 шт.
ТОВ «ГІФТ КАРД МОЛ», ТОВ «БРОКАРД-УКРАЇНА», ТОВ «БЮРО ВИН», ТОВ «ЯКАБУ ТРЕЙД», ТОВ
«ТС ПЛЮС» не є організаторами, ініціаторами, замовниками або партнерами Розіграшу. Назва
подарунку використовується виключно з метою додаткової ідентифікації Подарунку.
Характеристики Подарунків № 3 - № 8 визначаються на розсуд Організатора та можуть
відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах, а також можуть не
відповідати очікуванням Учасників Акції. Заміна Подарунків № 3 - № 8 грошовим еквівалентом
не допускається.

УВАГА! Детальні умови вручення Подарунків визначаються Організатором, дата та час вручення
узгоджуються між Організатором та Учасником, що отримав право на Подарунок та можуть бути
змінені Організатором самостійно.
3.2. Учасник розіграшу може отримати не більше 1 подарунку 1 виду протягом Акції.
3.3. Фонд Подарунків обмежений і складає кількість, зазначену у п.п. 3. 1. цих Правил.
3.4. Подарунок обміну та поверненню не підлягає.
3.5. Організатор залишає за собою право Збільшити/Змінити фонд Подарунків Акції, або
включити Подарунки, непередбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявного
Подарунку.
3.6. Відповідальність Організатора обмежується вартістю та кількістю Подарунків, вказаних у
п.п. 3.1. цих Правил.
3.7. . Зобов’язання з вручення та оподаткування всіх Подарунків забезпечує Організатор
відповідно до чинного законодавства України. Всі додаткові умови щодо депозитів, пакету
послуг, спеціальних умов обслуговування тощо забезпечує Банк.
3.8. Переможець Акції, отримуючи Подарунок, усвідомлює, що:
- такий подарунок є доходом Переможця та вважається додатковим благом, що відображається
у податковому розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця, та
сум утриманого з них податку згідно з вимогами чинного законодавства України;
- отримання Подарунку може вплинути на умови отримання Переможцем державної та
соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій
тощо.
Переможець самостійно вирішує чи отримувати Подарунок, а також йому відомо про наслідки
таких дій. Організатор не несе відповідальності за наслідки отримання Переможцем Акції
додаткового блага, такого як подарунок.
4. Порядок визначення Переможців Розіграшу.
4.1. . Визначення Переможців Акції, які здобули право на отримання відповідного Подарунку,
відбудеться 30.12.2021 серед загального списку Учасників Акції (Бази), які належним чином
виконали умови цієї Програми, шляхом випадкової комп’ютерної вибірки із застосуванням сайту
в мережі Інтернет за посиланням random.org у кількості, що відповідає кількості Подарунків
Акції (п. 3.1 Програми).
Визначення Переможців Акції проводиться Організатором у наступному порядку (якщо інший
порядок не буде визначено безпосередньо під час його проведення):
- спочатку визначається перший Переможець, який здобуває право на отримання Подарунку №1;
- потім визначаються 2 Переможці, які здобувають право на отримання Подарунків № 2;
- потім визначаються 25 Переможців, які здобувають право на отримання Подарунків № 3;
- після цього – 25 Переможців, які здобувають право на отримання Подарунків № 4;
- потім – 10 Переможців , які здобувають право на отримання Подарунків № 5;
- потім – 15 Переможців , які здобувають право на отримання Подарунків № 6;
- потім – 50 Переможців , які здобувають право на отримання Подарунків № 7;
- потім – 25 Переможців , які здобувають право на отримання Подарунків № 8;
При цьому список Учасників Акції (Бази) містить деперсоніфіковані дані Учасників з метою
збереження конфіденційних даних. Під час проведення визначення Переможців Акції
відбувається відеозапис екрана монітора.
4.2. Під час визначення Переможців щодо кожного Подарунку Акції у такому ж порядку, як
передбачено п.п. 4.1 цих Правил, визначаються резервні Переможці (надалі «Резервні
Переможці») з Учасників Розіграшу, які належним чином виконали умови Розіграшу та які можуть

в порядку черги їх визначення отримати Подарунок у разі неможливості вручення та/або відмови
від Подарунку Переможців Розіграшу (по 1 Резервному переможцю щодо кожного виду
Подарунку у відповідній послідовності).
4.3. За результатами визначення Переможців Розіграшу та Резервних Переможців в порядку,
передбаченому п.п. 4.1.-4.2. Правил, формується список Переможців (та Резервних Переможців)
Акції (надалі Список).
4.4. Відеозапис Акції та Список переможців публікуються на сайті Банку не пізніше, ніж на
наступний робочий день після визначення Переможців Розіграшу.
4.5. Результати визначення Переможців Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
5. Умови та строки отримання Подарунків Акції.
5.1. Організатор Акції інформує Переможців про перемогу та умови отримання Подарунку
телефонним дзвінком на контактний номер, що зазначений як контактний при реєстрації у
мобільному додатку MyBank365.
5.2. Для отримання Подарунку №1 та Подарунку №2 Переможець повинен протягом п’яти
робочих днів після отримання повідомлення від Банку про визначення його Переможцем
завітати до будь-якого відділення Банку та відкрити відповідний рахунок (поточний або
депозитний).
5.3. Для отримання Подарунку №3 - №8 Переможець повинен протягом п’яти робочих днів
після отримання повідомлення від Банку про визначення його Переможцем завітати до будьякого відділення Банку та підписати заяву-підтвердження про отримання Подарунку під час
вручення подарунку.
5.4. У разі невиконання Переможцем вищезазначених умов протягом 5 (п’яти) робочих днів з
дати інформування про перемогу в Акції з причин, які не залежать від Організатора, або відмови
від отримання Подарунку, Переможець втрачає право на отримання відповідного подарунку та
йому не сплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право отримати Подарунок
переходить до наступного за Списком в порядку черговості визначення Резервного переможця.
5.5. Якщо переможець Акції не має можливості/бажання отримати та/або скористатись
Подарунком з причин, які не залежать від Організатора, Організатор не сплачує такому
Переможцю жодних компенсацій, у тому числі грошових, пов’язаних з такою неможливістю
використання/отримання Подарунку.
6. Порядок і спосіб інформування про Акцію
6.1. Інформування щодо правил та умов акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил
на сайті Банку https://www.clhs.com.ua
6.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього
періоду. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження
Організатором. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Сайті.
6.3. Організатор не несе відповідальність у випадку настання таких форс-мажорних обставин,
як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у
чинному законодавстві, які діють на території проведення Розіграшу, інші непідвласні контролю
з боку Організатора обставини.
6.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цієї Програми
і/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором
Розіграшу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора
Розіграшу є остаточним і не підлягає оскарженню.

