
Правила проведення Акції 

для фізичних осіб «До Дня клієнта» 

 

1. Визначення термінів 

Вклад – Строковий вклад (депозит) у гривні без можливості його дострокового повернення, розміщений у відповідності до діючих на дату розміщення тарифів Банку (крім 

вкладів розміщених в рамках проекту  monobank|Universal Bank). 

Вкладник  – клієнт Банку, який розмістив Строковий вклад у відділенні банку або через дистанційні канали обслуговування ( Чат-Бот )  за умовами Акцій. 

Діючий вкладник –   клієнт Банку, який постійно мав Строковий вклад у Банку  протягом останніх трьох років і більше. 

Діючі вкладники, що отримали персональну пропозицію від Організатора –  Клієнти Банку - фізичні особи, які  є діючими вкладниками Банку  ≥ 3 років станом на 

01.03.2021 та  отримують персональну пропозицію від Організатора. 

Новий Клієнт –   фізична особа, яка не має розміщеного в Банку вкладу в національній валюті  на початок дії Акції . 

Бонус  0,25% –  надбавка 0,25% річних до процентної ставки за Вкладом  

Приз – грошові кошти у сумі 30 000,00 гривень. 

Грошова винагорода – надбавка до суми вкладу у розмірі 250 грн/ 500 грн/ 1000 грн. 

 

2. Загальні положення 

 Акцію для фізичних осіб «До Дня клієнта» (далі – Акція) організовує та проводить АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Україна, м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19, Ліцензія НБУ 

№92 від 10.10.2011 року)  (далі – Організатор, Банк) з метою підвищення позитивного іміджу Банку та заохочення вкладників - фізичних осіб до подальшої співпраці із 

Банком за вкладами. 

 Акція проводиться у період з 0:00 год. 15 березня  2021 року до 23:59 год. 15 квітня  2021 року (далі - Період проведення Акції). 

  Акція проводиться на території України (за винятком тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, в межах, що визначені чинним законодавством України). 

 Для супроводження проведення окремих частин Акції Організатором можуть залучатися треті особи. 

3. Умови проведення Акції 
 Учасники Винагорода Умова отримання розіграшу або винагороди 

1 Новий Клієнт Бонус 0,25% розмістити Вклад  у період дії Акції 

2 

Діючі вкладники, що 

отримали персональну 

пропозицію від 

Організатора. 

 

Діючий вкладник більше 10 років отримує Грошову винагороду 1000 грн. 

Діючий вкладник більше 5 років отримує Грошову винагороду 500 грн. 

Діючий вкладник більше 2 років отримує Грошову винагороду 250 грн 

 

Грошова винагорода виплачується на рахунок Вкладу. 

розмістити Вклад строком 12/18/24 міс. у період дії Акції на суму не менше  50 

000 грн. 

3 

Вкладники, які 

розмістили Вклад на 

строк від 12 міс. або 

продовжили/поповнили 

Вклад  від 6 міс. на суму  

від 10 000,00 грн  

Приз у сумі  30 000,00  грн. 

 

Кожні 10 000,00 грн розміщення/подовження/поповнення вкладу (депозиту) на 

умовах цих Правил, надає додатковий шанс для перемоги учасника Акції  в 

розіграші Призу. Не беруть участі у розіграші Призу учасники, сума вкладу яких 

менша ніж 10 000,00 грн станом на 15 квітня. Максимальна кількість шансів на 

перемогу в розіграші  для кожного Учасника - 50 шт 

Визначення переможця відбувається шляхом проведення випадкового 

комп’ютерного відбору. Дата розіграшу 16 квітня 2021 року. 

Результати проведення розіграшів та перелік Учасників, які отримали грошову 

винагороду, будуть розміщені не пізніше 23 квітня 2021 року на Інтернет-сайті: 



www.universalbank.com.ua 

Інформування клієнтів відбудеться не пізніше 30.04.2021 шляхом телефонного 

дзвінка спеціаліста на фінансові номери Переможцям. 

Виплата Грошової винагороди здійснюється на поточний рахунок переможця 

розіграшу. 

 

4. Інші умови 

 Інформування Банком Клієнтів, що отримали персональну пропозицію від Організатора про розмір їх Грошової винагороди здійснюється шляхом надсилання Банком на їх фінансові 

номери мобільного телефону відповідних смс-повідомлень або дзвінком спеціаліста. 

 Учасники можуть взяти участь в Акції протягом Періоду проведення Акції лише один раз при першому розміщені Вкладу.  Бонус  або Грошова винагорода надається лише один раз до 

першого Вкладу, що був розміщений протягом Періоду проведення Акції. Якщо розміщений вклад не відповідає умовам Акції – Бонус 0.25%/ Грошова винагорода  не надається. При 

розміщенні клієнтом протягом Періоду проведення Акції другого та наступних вкладів, які мають ознаки відповідності умовам Акції – Бонус/Грошова винагорода не надається. 

 Право на отримання Бонусу або Грошової винагороди  за Акцією не може бути передано Учасником третім особам. 

 Сплата податків, необхідність якої виникає у зв'язку з  отриманням Грошової винагороди та Призу, в тому числі, але не виключно, податку з доходів фізичних осіб, військового збору тощо, 

здійснюється за рахунок витрат Організатора відповідно до чинного законодавства України в день передачі Учасникам. 

 Для участі в Акції Учасники  зобов'язані ознайомитися з цими Правилами. Учасники зобов’язуються дотримуватися строків та умов цих Правил. Правила розміщуються на офіційній веб-

сайті Організатора у мережі Інтернет за посиланням _https://www.universalbank.com.ua/. 

      Працівники АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»  та пов'язані з Банком особи не можуть брати  участь в Акції. 

Акція “До дня Клієнта”  не сумується з іншими акціями, які проводить Організатор. 

 Організатор залишає за собою право змінювати Правила проведення Акції АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Всі зміни будуть розміщені  на офіційному веб-сайті Організатора. Організатор не 

несе відповідальності за не ознайомлення Учасниками Акції з такими змінами. 

  У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил та\або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається на розсуд 

Організатора відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню. 

     Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до 

запропонованого договору в цілому, своєю участю у Акції кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами проведення Акції, буде 

їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки, зберігання та поширення його персональних даних. 

     Надаючи будь-які дані та інформацію про себе, Учасники Акції підтверджують та надають згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або передачу 

третім особам) особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи персональних даних відповідно до мети обробки, 

затвердженої Організатором Акції, та надає свою згоду про використання персональних даних. Беручи участь в Акції, учасник Акції тим самим надає свою згоду на те, що його 

персональні дані можуть у подальшому бути внесені та використані 

  Організатором та уповноваженими ним особами без будь-яких часових обмежень. Надаючи будь-які дані та інформацію про себе, учасники Акції підтверджують та надають згоду:  

(а) на обробку своїх персональних даних Організатором відповідно до затвердженої Організатором мети обробки відповідно до діючого законодавства України;  

(б) що він/вона повідомлений про права передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору та обробки персональних даних, склад і зміст зібраних 

персональних даних та осіб, яким можуть бути передані персональні дані. 

     Беручи участь у Акції, учасник Акції надає свою згоду на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографій, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з 

рекламною/маркетинговою метою, в тому числі право публікації (в тому числі його імені, прізвища, місця проживання та фотографії) в засобах масової інформації, на офіційному сайті 

Організатора, та будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю із засобами масової інформації у випадку отримання Подарунку, а також для надсилання інформації, 

повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься 

Організатором та/або уповноваженими ними особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. 

 

https://www.universalbank.com.ua/

