
ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

«КРЕДИТ З ПОДАРУНКОМ»  

(надалі – Офіційні умови) 

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ В ЦИХ ОФІЦІЙНИХ УМОВАХ 

ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:  

Акція – маркетингова акція «КРЕДИТ З ПОДАРУНКОМ». 

Банк – Акціонерне товариство «БАНК ФОРВАРД». Ліцензія на здійснення банківських 

операцій № 226, видана «30» жовтня 2014 р. Національним банком України. 

Договір – укладений між Банком і Клієнтом договір банківського обслуговування, 

шляхом прийняття (акцепту) Банком пропозиції (оферти) Клієнта, викладеної у заяві 

(оферті), що включає в себе як складові й невід'ємні частини заяву (оферту), «Умови 

банківського обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД»» і «Тарифи по банківському 

обслуговуванню АТ «БАНК ФОРВАРД»», в тому числі «Тарифи за платіжними картками 

фізичних осіб АТ  «БАНК ФОРВАРД»». 

Клієнт – повнолітній громадянин України, який уклав з Організатором Договір, та який 

згідно з цими Офіційними умовами бере участь у Акції. 

Кредитний договір – договір, укладений між Банком та Клієнтом, шляхом акцепту 

(прийняття) Банком оферти (пропозиції) клієнта, що включає в себе як складові та 

невід‘ємні частини, зокрема: оферту, Умови надання та обслуговування кредитів АТ 

«БАНК ФОРВАРД», ознайомлення і згода із змістом яких підтверджується Клієнтом 

шляхом накладення електронного підпису та паспорт споживчого кредиту. 

Організатор – Акціонерне товариство «БАНК ФОРВАРД». 

Продукт – споживчий кредит готівкою «Швидкі гроші» (IDCARDTYPE – 6640). 

Рахунок – відкритий на ім'я Клієнта поточний рахунок з використанням електронного 

платіжного засобу, на якому обліковуються операції по картці відповідно до Договору. 

2. МЕТА АКЦІЇ 

Метою проведення Організатором Акції є стимулювання Клієнтів до укладення договорів 

про надання споживчих кредитів готівкою, збільшення обсягів продажів цього продукту. 

3. ТЕРМІНИ І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. Акція діє в період з 13.03.2019 р. по 16.04.2019 р. (включно) (далі – Період проведення 

Акції). 

3.2. Акція проводиться на території України в Харківській, Кіровоградській, Одеській, 

Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ 

4.1. В рамках проведення Акції передбачено: 

4.1.1. для Клієнтів, які оформили заявку на кредит по Продукту та підписали Договір 

про відкриття Рахунку, - гарантоване заохочення, яке після утримання податків 

та зборів згідно з чинним законодавством, зараховується на Рахунок у розмірі 

20 грн; 

4.1.2. для Клієнтів, що підписали Кредитний договір по Продукту, - додаткове 

заохочення яке після утримання податків та зборів згідно з чинним 

законодавством, зараховується на Рахунок у розмірі 30 грн; 

4.1.3. розіграш головного призу – телевізора Elenberg 40DF4030 (далі – Подарунок) 

після завершення терміну проведення акції. 



4.2. Умови участі в Акції: 

4.2.1. Клієнт отримав SMS-повідомлення від Організатора з пропозицією прийняти 

участь в Акції; 

4.2.2. Клієнт в Період проведення Акції оформив заявку на кредит по Продукту на 

території проведення Акції; 

4.2.3. Кожен Клієнт може лише один раз отримати гарантовану та додаткову 

винагороду (незалежно від кількості заявок на кредит); 

4.2.4. Для отримання гарантованого заохочення Клієнту необхідно оформити заявку 

на кредит по Продукту та підписати Договір про відкриття Рахунку (незалежно 

від результату рішення Банку по заявці на кредит); 

4.2.5. Для отримання додаткового заохочення Клієнту необхідно оформити 

Кредитний договір по Продукту; 

4.2.6. У розіграші головного призу беруть участь лише Клієнти, які оформили 

Кредитний договір по Продукту та станом на 18.04.2019 р. не відмовились від 

Кредитного договору. 

4.3. Офіційні умови Акції розміщені на офіційному сайті Організатора: www.forward-

bank.com. 

4.4. Організатор має право змінити ці Офіційні умови, в тому числі термін дії Акції, про 

що завчасно зобов’язується повідомити Клієнтів, а саме за 3 (три) робочих дні, 

шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Банку www.forward-

bank.com. Клієнт приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність такого 

повідомлення на вищевказаному сайті Організатора. 

4.5. Беручи участь в Акції, Клієнт підтверджує свою згоду та ознайомлення з умовами 

участі в Акції. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ. 

5.1. Виплата гарантованого заохочення відбувається щотижня з вівторка по п’ятницю 

(починаючи з 26.03.2019 р.) шляхом зарахування суми заохочення на Рахунки 

Клієнтів, що відповідають умовам участі в Акції, зазначеним в п. 4.2.1-4.2.4 цих 

Офіційних умов. 

5.2. Виплата додаткового заохочення відбувається щотижня з вівторка по п’ятницю 

(починаючи з 26.03.2019 р.) шляхом зарахування суми заохочення на Рахунки 

Клієнтів, що відповідають умовам участі в Акції, зазначеним в п. 4.2.1-4.2.3, 4.2.5 цих 

Офіційних умов. 

5.3. Розіграш головного призу відбудеться 19.04.2019 р. серед Клієнтів, що виконали всі 

умови участі в Акції, зазначені в п. 4.2 цих Офіційних умов. Результати визначення 

переможця будуть зафіксовані в спеціальному протоколі. 

5.4. Вручення Подарунку переможцю відбудеться у період з 25.04.2019 р. по 12.05.2019 р. 

5.5. Про виграш, а також про місце і час вручення Подарунку, Клієнт буде особисто 

повідомлений шляхом телефонного дзвінка на вказаний номер телефону при 

оформленні Кредитного договору.  

5.6. Доходи Клієнтів у вигляді заохочень та головного призу підлягають оподаткуванню за 

ставками і в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

5.7. Добровільно надаючи персональні дані про себе у зв’язку з прийняттям участі в Акції, 

учасники підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку та 

розповсюдження таких даних Організатором та уповноваженими особами 

Організатора, які будуть вживати необхідних заходів для захисту даних від 

несанкціонованого розголошення. При цьому, Організатор цими Офіційними умовами 

інформує Учасників про включення їх персональних даних до бази персональних 
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даних, власником  якої є Організатор, у зв’язку з чим кожен учасник набуває статусу 

суб’єкта персональних даних і можливість користування правами, передбаченими 

Законом України «Про захист персональних даних». Збір персональних даних 

кожного з учасників здійснюється з метою забезпечення відносин у сфері 

економічних, фінансових послуг, а також для надання можливості участі у рекламних 

заходах, в тому числі акційних пропозиціях, що надаються Організатором, та для 

забезпечення користування Організатором своїми правами, закріпленими у 

відповідних правочинах, укладеними між учасником та Організатором. Порядок 

поширення персональних даних та коло третіх осіб, яким можуть бути передані 

персональні дані, визначається Організатором самостійно на власний розсуд, з 

врахуванням норм законодавства України у сфері банківської таємниці та/або прав 

Організатора, закріплених у відповідних правочинах, укладених між учасником та 

Організатором. 

 


