
ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

«Вітальний Бонус Arbooz» 

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ В ЦИХ ОФІЦІЙНИХ УМОВАХ  

 

Організатор -  ПАТ «БАНК ФОРВАРД». 

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

цими Офіційними умовами бере участь у Акції. 

Винагорода – грошова сума у національній валюті України, що виплачується на поточний 

рахунок Клієнта, відкритий в рамках Договору, відповідно до цих Офіційних умов. 

Акція – рекламна акція «Вітальний Бонус Arbooz», що проводиться серед Клієнтів, в рамках якої 

Клієнтам за укладення Договору зараховується Винагорода на їх поточні рахунки, відкриті в 

рамках Договорів, у порядку, визначеному цими Офіційними умовами. 

Договір – Договір про надання та використання платіжної картки в рамках продукту «Arbooz 

Debit (Украина)», укладений Організатором з Клієнтом. 

Платіжна картка – платіжна карта, емітована Організатором в рамках Договору. 

Рахунок -  поточний рахунок Клієнта, відкритий в рамках Договору. 

 

2. МЕТА АКЦІЇ 

Метою проведення Організатором Акції є стимулювання використання  Платіжних карток та 

підвищення лояльності Клієнтів по відношенню до Організатора, шляхом виплати Клієнту 

Винагороди. 

 

3. ТЕРМІНИ І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
 

3.1. Акція проводиться на території України.  

3.2. Акція діє з 20 квітня 2015 р., тривалість дії Акції визначається Організатором на власний 

розсуд.  

 

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ 

 

4.1. Організатор виплачує Винагороду Клієнтам, які уклали Договір. 

4.2. Винагорода виплачується тільки за Договорами, які були укладені між Клієнтом та 

Організатором, за одним із продуктів, наведених у Додатку 1 до цих Офіційних умов. 

Виплата винагороди Організатором проводиться упродовж перших 3 (трьох) робочих днів 

після переходу Договору в статус 34. 

4.3. Розмір Винагороди встановлюється Організатором та дорівнює 0,1 гривень після утримання 

податку на доходи фізичних осіб та військового збору, передбачених чинним 

законодавством України на момент такої виплати з урахуванням вимог п. 4.7. Офіційних 

умов. 

4.4. Клієнт може отримати інформацію щодо виплаченої Винагороди одним з зазначених 

способів: 

4.4.1. у будь-якому відділенні Організатора; 

4.4.2. зателефонувавши до Довідково-інформаційного центру Організатора за телефоном 

0-800-300-880
1
, або 583

2
 з мобільного. 

4.4.3. В Інтерент-банкінгу. 

4.5. Виплата Винагороди Клієнту здійснюється в безготівковій формі в національній валюті 

України, шляхом зарахування Винагороди на Рахунок Клієнта. 

4.6. Винагорода не виплачується якщо Договір Клієнта ( в ПО «Кредит» ) заходиться в архіві, 

Договір знаходиться в стані закриття або Договір не підписано з Клієнтом. 

                                                 
1
 Дзвінки для абонентів МТС, Київстар, Білайн, Life  зі стаціонарних телефонів в межах України 

безкоштовні 
2
 0,00 грн./ хв. розмови, 2 грн. – плата за з’єднання. Тарифи вказано в гривнях з ПДВ. Додатково 

утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% з вартості послуг без урахування ПДВ. 



4.7. Сума виплачуваної Винагороди, обкладається податком на доходи фізичних осіб та 

військовим збором. У рамках Акції Організатор виступає податковим агентом Клієнтів. 

Виплата Винагороди здійснюється одночасно з утриманням та сплатою Організатором 

податку на доходи фізичних осіб та військового збору в розмірі та в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України на момент такої виплати. 

4.8. Беручи участь в Акції, Клієнт підтверджує ознайомлення і згоду з умовами участі в Акції. 

4.9. Офіційні умови Акції розміщені на офіційному сайті Організатора: http://www.forward-

bank.com/, а також у папках для інформування клієнтів у відділеннях Організатора протягом 

усього періоду дії Акції. 

4.10. Організатор має право змінити ці Офіційні умови, в тому числі термін дії Акції, розмір 

Винагороди, про що завчасно зобов’язується повідомити Клієнтів за 5 (п’ять) робочих днів, 

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

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

повідомлення на вищевказаному сайті Організатора.  

4.11. Рішення Організатора щодо всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, будуть 

розповсюджуватись на всіх Клієнтів. 

 

  



Додаток 1 

до Офіційних умов проведення Акції 

«Вітальний Бонус Arbooz» 

 

Платіжна система Назва ID Cardtype 

1 2 3 

MasterCard «Arbooz Debit» 5414 

 

 


