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Правила депозитної акції лояльності для фізичних осіб у  

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ «АКОРДБАНК»  

 

1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції  
 

1.1. Організатором Акції лояльності є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК  

«АКОРДБАНК»  (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, 6, код 

ЄДРПОУ 35960913. 

Ліцензія Національного банку України № 245 від «07» листопада 2011 року.  

1.2. Акція триватиме з 23 червня 2020 по 31 березня 2022 року включно (надалі – «Строк проведення Акції» або 

«Тривалість Акції»).  

1.3. Територія проведення Акції – Україна.  

 

2. Участь в Акції  
 

2.1. Учасниками Акції можуть бути фізичні особи - резиденти та нерезиденти України – що досягли повноліття (18 

років) (надалі – «Учасники Акції»); 

 

3. Умови участі в Акції  
3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам п.2.1. цих Правил, необхідно протягом Строку 

проведення Акції розмістити депозитний(і) вклад(и) в іноземній валюті ( ЄВРО / ДОЛАР США).  

3.2.  Новий вклад, що розміщується вкладником згідно із п. 3.1. цих Правил має бути розміщений на будь –який строк 

від 6-и  місяців,  на умовах таких депозитних продуктів Банку (надалі – Вклади): 

-  «Строковий вклад (депозит) «Максимальний Дохід»»; 

-  «Строковий вклад (депозит) «Щомісячний дохід»»; 

-  «Строковий вклад (депозит) «Пенсійний»». 

        Мінімальна сума Вкладу від 20 000 Євро/ 20 000 доларів США 

Оформити вклад «Максимальний Дохід», «Щомісячний дохід», «Пенсійний» із застосуванням бонусу згідно 

п.4.2.1 або 4.2.2.мають право Клієнти, у яких загальна сума залишків на дату розміщення Вкладу на вкладах в 

гривні, доларах США і / або в євро (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату розміщення Вкладу) 

перевищує загальну суму залишків на дату (01/01/2022) на вкладах в гривні, доларах США і / або в євро (у 

гривневому еквіваленті по курсу НБУ станом на дату розміщення Вкладу) або Клієнти, які на дату (01/01/2022) не 

мали вкладів в Банку (в гривні, доларах США, євро). 

3.3. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил, та відповідає вимогам 

п.2.1.цих Правил.  

 

4. Фонд Заохочень Акції  
4.1.Фонд Заохочень Акції складають додаткові процентні бонуси до діючої у Організатора процентної ставки по 

депозитах. Процентна ставка з доданим бонусом буде діяти протягом всього строку дії договору. 

4.2. Розмір такого додаткового процентного бонусу складає: 

4.2.1. 1%  річних у випадку, якщо вкладник розміщує Вклад  на строк 6-ть місяців (183 дні); 

4.2.2. 1,2%  річних у випадку, якщо вкладник розміщує Вклад  на строк 12-ть місяців (365 дні); 

4.3. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію 

додаткові Заохочення, що не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень.  

4.5. У випадку бажання достроково розірвати депозитний договір, укладений на умовах Акції, Учасник акції має надати 

відповідну заяву про дострокове розірвання депозитного договору не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів 

до передбачуваної дати розірвання. При цьому, Банк здійснює перерахунок нарахованих процентів за фактичний 

термін розміщення Вкладу за ставкою із розрахунку 0 (нуль) % річних.  
 

5. Порядок Участі в Акції та умови отримання Заохочень  

5.1. Процентний бонус на весь строк перебування Вкладу на вкладному рахунку, зазначений у п. 4.2. цих Правил, 

додається до процентної ставки за Вкладом, що діє на момент укладення договору банківського строкового вкладу 

(депозиту). Отриманий розмір процентної ставки, який буде застосований для нарахування процентів вказується в 

п.2. типового договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит).  

Додаток №1 _до Протоколу Правління     

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» № 29122021/01  від 29.12.2021р. 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Голова Правління  ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК 

 

____________ О.М. Руднєв 
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5.2. При достроковому розірванні вкладу, укладеного на Умовах Акції, укладення нового договору банківського 

строкового вкладу (депозиту) в будь-якій валюті в будь-якому відділенні Банку здійснюється на загальних умовах 

(тобто на такий новий договір Умови Акції не поширюються). 

5.3. Результати визначення Учасників Акції, які отримують Заохочення (тобто бонус у вигляді збільшення процентної 

ставки) відповідно до умов цих Правил, є остаточними й оскарженню не підлягають. Організатор Акції гарантує 

об'єктивність визначення Учасників Акції, які отримують Заохочення.  

5.4. Виплата відповідного Заохочення (процентного бонусу) Учаснику Акції здійснюється в порядку та на умовах, що 

передбачені договором банківського строкового вкладу (депозиту), та проводиться одночасно з виплатою процентів.  

5.5. До одного вкладу може бути застосований тільки один бонус (тобто бонус за цією Акцією не підсумовується із 

бонусами по іншим акціям, що проводяться Організатором у цей же період).  

5.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочення. Невиконання 

передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання Заохочення. При 

цьому такий Учасник Акції вважається таким, який відмовився від отримання Заохочення, та не має права на 

одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації. 

 

6. Обмеження  
6.1. Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати Учасників Акції, що отримали Заохочення, пов’язані з 

отриманням та подальшим використанням Заохочення.  

6.2.  Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі обсягу Заохочень, вказаних у цих Правилах.  

6.3. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, 

пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території 

проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.  

 

7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції  
7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення Правил та 

умов Акції на Інтернет-сайті www.accordbank.com.ua. Додаткова інформація щодо Акції надається за телефоном 

Гарячої Лінії 0 800 503-8-80 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних 

телефонів у мережах України безкоштовні. 

7.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку 

проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження 

Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови 

Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально 

визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.  

 

8. Інші умови  
 

8.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не 

врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного 

законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.  

8.2. Приймаючи участь в Акції тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і 

свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від 

належного виконання цих Правил (в т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання 

Заохочення та інше) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочень, при цьому така 

особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.  

8.3. Організатор гарантує об’єктивність процедури визначення Учасників Акції, які отримують Заохочення. 

   8.4. Заохочення  , визначені в п.4.2. цих Правил, за вкладами у Банку укладеними в період Акції ,  не відносяться до  

процентів , які вкладники  отримують на індивідуальній основі від Банку, укладеними на умовах, що не є 

поточними ринковими умовами  відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та/ або 

мають інші фінансові привілеї від банку, так як умови Акції є публічними та застосовуються до всіх учасників 

Акції, які відповідають вимогам п. 2.1. цих Правил.  

8.5. Організатор Акції залишає за собою право на дострокове припинення дії акції, повідомивши про це Клієнтів за два 

робочих дні до дати завершення. 

 

 


