Додаток 2 до Протоколу КУАП від 21/02/2018

Правила проведення Акції для фізичних осіб «Щасливий бонус»

1.

Загальні положення.
1.1. Акцію для фізичних осіб «Щасливий бонус » (далі – Акція) організовує та проводить ПАТ «УНІВЕРСАЛ
БАНК» (Україна, м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19, Ліцензія НБУ №92 від 10.10.2011 року) (далі – Організатор) з
метою підвищення іміджу банку та стимулювання клієнтів-фізичних осіб до користування банківськими продуктами.
В Акції беруть участь фізичні особи – резиденти та нерезиденти України, які звернулися до Організатора з метою
оформлення строкового вкладу на умовах Акції, що передбачені в розділі 3 цих Правил. Акція не поширюється на
розміщення вкладу фізичною особою-суб’єктом підприємницької діяльності.
Учасники Акції зобов'язані ознайомитися з Правилами, дотримуватися Правил, строків та умов цих Правил. Правила
розміщуються на офіційній веб-сторінці Організатора у мережі Інтернет за посиланням

https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
2. Територія, місце проведення та строк Акції.
2.1. Акція проводиться у всіх відділеннях ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на території України (на території України, за
винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція).
2.2. Строк проведення Акції: з 09.02.2018 р. по 25.05.2018 р. (включно), але в межах вичерпання кількості скретчкарт. Строк проведення Акції для окремого відділення обмежується кількістю скретч-карт на такому відділенні. У
випадку використання скретч-карт на окремому відділенні Організатора, строк проведення Акції для такого
відділення вважається завершеним. Після завершення скретч-карт на відділенні, їх кількість на такому відділенні не
поновлюється.
3. Умови участі.
3.1. Кожному Клієнту, протягом строку проведення Акції при розміщенні строкового вкладу в національній
валюті без можливості дострокового розірвання строком від 12 місяців, надається можливість взяти участь у
розіграшу скретч-карти, що містить розмір бонусу до процентної ставки по депозиту, який розміщується. Розіграш
відбувається після внесення коштів на рахунок Клієнта. Параметри депозиту, такі як сума, валюта, строк, не
змінюються після розіграшу скретч-карти. Бонус, вказаний в обраній скретч-карті використовується виключно для
того вкладу Клієнта, який оформлюється підчас розіграшу.
3.2. Загальна кількість скретч-карт становить 2 000 штук, що містять під захисним покриттям бонуси таких
розмірів:
з бонусом 5% річних – 10 скретч-карт;
з бонусом 3% річних – 10 скретч-карт;
з бонусом 1% річних – 180 скретч-карт;
з бонусом 0,75% річних – 400 скретч-карт;
з бонусом 0,5% річних – 700 скретч-карт;
з бонусом 0,25% річних – 700 скретч-карт.
3.3. При розміщенні одного депозиту на умовах згідно п.3.1. цих Правил учаснику Акції надається можливість
взяти участь в розіграшу однієї скретч-карти.
3.4. При перерозміщенні вкладу, термін якого закінчився, на новий строк/термін на умовах згідно п.3.1. цих
Правил учаснику Акції надається можливість взяти участь в розіграшу однієї скретч-карти, за умови що сума нового
вкладу дорівнює або перевищує суму вкладу, який розміщується на новий строк/термін.
3.5. У випадку відмови Клієнта від розміщення вкладу після отримання та використання скретч-карти, при
повторному розміщенні на такому відділенні такого вкладу, на нього не поширюються умови Акції, він розміщується
на стандартних умовах, що затверджені у Організатора станом на день розміщення вкладу.
3,6, Обрана скретч-карта не може бути передана іншій особі та/або використана для іншого вкладу.
3.7. До процентних ставок по депозитах, які розміщені на умовах Акції, можуть додатково застосовуватись
бонуси згідно діючої програми лояльності за строковими депозитами фізичних осіб.
3.8. Розподіл скретч-карт між відділеннями по кількості та наповненню різними значеннями бонусів відбувається
у випадковому порядку.
3.9. У випадку зіпсування, знищення, пошкодження скретч-карти Клієнтом, в тому числі якщо після стирання
захисного покриття неможливо чітко та однозначно встановити розмір бонусу, така скретч-карта не використовується

для участі у Акції та не може бути замінена іншою скретч-картою. При цьому депозит розміщується на стандартних
умовах.
3.10. Бонус діє тільки на перший термін/строк розміщення вкладу. При продовженні (в тому числі
автоматичному на умовах договору) терміну/строку розміщення вкладу на новий термін, встановлюється стандартна
ставка, що діє для даного типу та строку вкладу на дату здійснення пролонгації договору банківського вкладу, якщо
інше не буде обумовлено договором банківського вкладу.
4. Порядок взаємодії учасників акції.
4.1. Клієнт самостійно власноруч обирає скретч-картку, стирає захисне покриття отриманої скретч-карти, під
яким зазначено розмір надбавки до процентної ставки, що застосовуватиметься до вкладу, який розміщується.
4.2. Відповідальний працівник відділення оформлює депозитний договір/договір банківського вкладу з
урахуванням надбавки бонусу, розмір якого зазначений на скретч-карті, формує необхідний пакет документів згідно
внутрішніх вимог та надає на підпис Клієнту.
4.3. Скретч-карта зі стертим захисним покриттям залишається в Організатора та підшивається до справи з
юридичного оформлення рахунку.
5. Конфіденційність даних.
5.1 Організатор зобов'язується зберігати конфіденційність особистих даних учасників Акції. Використовувати
особисті дані учасників Акції лише у відповідності до Правил та чинного законодавства України.
Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим 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
Інтернет-сайті: www.universalbank.com.ua та будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю із засобами
масової інформації, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будьяких 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.

6. Подовження та завершення строку проведення акції.
6.1. Строк проведення Акції, зазначений в п.2.2. цих Правил, може бути продовжено або завершено рішенням Банку.
Про зміни умов проведення Акції (у тому числі щодо строку проведення Акції) Банк повідомляє Клієнта шляхом
розміщення інформації на офіційній веб-сторінці Організатора у мережі Інтернет за посиланням
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.
7. Суперечки.
7.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не
врегульованих цими Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається
безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не
підлягає оскарженню.
8. Інше.
8.1. Організатор Акції має право відмовити Клієнту участь в Акції у разі недотримання останнім умов цих Правил.
8.2. Клієнт, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і надає свою
повну та безумовну згоду з ними.

