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1. Загальні положення
1.1. Організатором Акції є АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі – Банк або Організатор).
1.2. Офіційні правила акції «Бадьорі відсотки» (далі – Правила) регламентує умови участі в
Акції.
1.3. Мета проведення Акції «Бадьорі відсотки» (далі – Акція):
- збільшення депозитного портфелю клієнтів фізичних осіб;
- залучення нових клієнтів;
- підвищення лояльності існуючих клієнтів.
1.4. Правила розроблені у відповідності до чинного законодавства України, вимог нормативно правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів Банку.
2. Офіційні умови Акції «Бадьорі відсотки»
2.1 Період проведення Акції: з 03.11.2020 р. по 30.11.2020 р. включно.
2.2 Місце проведення Акції:
відділення/представники Банку.
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2.3. В Акції може брати участь будь-яка фізична особа, яка відповідає нижчепереліченим
вимогам:
 є клієнтом та/або яка виявила бажання стати вкладником Банку;


виявила бажання укласти або переоформити на новий строк договір банківського
вкладу (далі – Договір) з Банком на умовах продуктів «Депозит на замовлення» та/або
«Депозит на замовлення+» відповідно до умов п.2.4. цих Правил.

2.4
Банківські продукти, які приймають участь в Акції: депозитні продукти «Депозит на
замовлення» та/або «Депозит на замовлення+», які оформлені в Банку в період проведення
Акції та відповідають наступним умовам:






строк дії вкладу – не менше 181 дня;
вклад оформлений без можливості дострокового повернення (розірвання);
сума вкладу не менше: 30 000 гривень, 1 000 доларів США або 1 000 євро;
виплата процентів щомісяця або в кінці строку дії вкладу;
можливість поповнення згідно з умовами продукту.

2.5
Умови Акції: В рамках Акції фізична особа, що є клієнтом Банку (далі - Учасник),
оформила депозитний вклад на умовах Акції, отримує:
1)

платіжну карту Visa Gold без плати за відкриття поточного рахунку та
випуск/перевипуск* основної картки;

2)

Бонус у вигляді процентної ставки (далі – Бонус), що додається до базової
процентної ставки діючої для банківського вкладу, що відповідає умовам,
зазначеним в пункті 2.4. цих Правил. Розмір бонусу становить:
 1,50% річних для вкладів, що оформлюються в гривні;
 0,25% річних для вкладів, що оформлюються в доларах США та євро;
Бонус діє на строк, зазначений в Договорі та не застосовується на наступний
строк дії Договору при автоматичній його пролонгації.

*- перевипуск платіжної картки на наступний термін відбувається згідно діючих на момент
такого перевипуску тарифів.

2.6. В Акції не можуть приймати участь:
 депозитні вклади, параметри яких не відповідають умовам Акції;
 депозитний вклад, що був оформлений клієнтом та вже отримав до нього бонус в період
дії даної Акції;
 якщо є підозра в шахрайських діях Учасника.
3. Інші умови Акції «Бадьорі відсотки»
3.1. Кількість Договорів, що можуть бути оформлені одним клієнтом в період дії Акції з
Бонусом, не обмежена.
3.2. Право на участь в Акції, а також на отримання Бонусу не може бути віддане Учасником
третім особам.
3.3. Бонус Учасник отримує шляхом додавання Бонусу до базової процентної ставки за
Вкладом, що відповідає умовам Акції, та зазначається в Договорі сумарно як процентна ставка.
3.4. Розмір Бонусу становить фіксовану процентну ставку, зазначену у п. 2.5. цих Правил та не
залежить від суми депозитного вкладу.
3.5. Нарахування та виплата на Картковий рахунок Бонусу Учасникам здійснюється Банком
відповідно до умов Договору, який був оформлений в рамках Акції.
3.6. Право на отримання Бонусу в Учасника не виникає, а якщо раніше виникало, то
припиняється, якщо Учасник відмовився від отримання Бонусу.
3.7. Банк має право на свій розсуд змінити розмір Бонусу шляхом внесення змін в Правила
Акції.
4. Припинення дії Акції
4.1. Акція припиняє свою дію в наступний день після закінчення останнього дня Періоду
проведення акції, при цьому Банк вправі в будь-який момент в односторонньому порядку
вносити зміни в Правила Акції, повідомивши про таке рішення Учасників не пізніше, ніж за 5
(п’ять) робочих днів до дати введення в дію таких змін.
4.2. Повідомлення Учасників про введення в дію змін до Правил Акції здійснюється будь-яким з
наступних способів за вибором Банку:
−

шляхом розміщення інформаційного повідомлення на інформаційних стендах в
Відділеннях Банку;
−
шляхом розміщення електронної версії нової редакції Правил Акції на Інтернетсторінці Банку http://www.clhs.com.ua/.
4.3. Учасники повинні самостійно відстежувати зміни в Правилах Акції.

5.1.

5. Заключні положення
Правила набирають чинності після їх затвердження Правлінням Банку.

5.2.
Зміни та доповнення в дані Правила вносяться шляхом їх затвердження Правлінням
Банку та оформлюються відповідним протоколом.
5.3. Організатор Акції 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 Акції, інші непідвласні
контролю з боку Організатора Акції обставини.
5.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або
питань, не урегульованих Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції
відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є
остаточним і не підлягає оскарженню.

