
 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

«Вигадай назву» 

 

1. ТЕРМІНИ АКЦІЇ 

 

Організатор – ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк або Forward Bank).  

 

Учасники Акції - є зареєстровані користувачі соціальної мережі FaceBook™, повнолітні 

громадяни України,  які виконали Умови участі в Акції в період проведення Акції. 

 

Картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавст-

вом порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання 

переказу коштів з рахунку з метою оплати вартості товарів, перерахування коштів з раху-

нку на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків, через ба-

нкомати, а також здійснення інших операцій, передбачених Договором.  

 

Дебетова картка МasterCard Platinum Chip від Forward Bank (інформація в мережі 

Інтернет за посиланням http://www.forward-bank.com/cards/mastercard_platinum/overview/-) 

картка преміум-класу з широким спектром преміальних послуг та програм.  

Facebook –  соціальна мережа в світі (адреса в мережі Інтернет https://www.facebook.com/ ) 

Офіційна сторінка Банку в Facebook -  це сторінка Банку в соціальній мережі Facebook, 

на якій Банк може ділитися зі своїми підписниками (іншими зареєстрованими користува-

чами Facebook) інформацією про продукти Банку, новинами Банку (про Банк). 

https://www.facebook.com/ForwardBankua/?ref=aymt_homepage_panel  

 Like (лайк; Мені подобається) -  функція в соціальних мережах, яка використовується 

для вираження ставлення користувачів до того чи іншого контенту. 

Пост (запис) - окреме повідомлення Банку на Facebook, в якому Банк розповідає про зага-

льні умови Акції. 

Коментарі в соцмережах  – вираз своєї думки чи відповідь на питання в полі під постом.  

 

Репост в соцмережах – це акт копіювання запису до себе на сторінку в Facebook. 

 

Підписатись на сторінку в соцмережах – це дія, коли людина, що має сторінку у соцме-

режі, натискає кнопку «Підписатися» на іншій сторінці в соцмережі, окрім своєї. Після 

чого користувач буде мати можливість бачити всі новини зі сторінки, на яку підписався, у 

стрічці новин  своєї сторінки.  

 

Переможці акції - переможцем Акції є Учасник Акції, який виконав умови участі в Акції. 

У разі, якщо декілька користувачів FaceBook мають однаковий результат, Переможець 

визначається шляхом випадкової вибірки на сайті www.random.org. В мережі Інтернет. 

 

Умови– ці Умови Акції проведення акції «Вигадай назву». 

 

 2. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

Метою проведення Акції є привернення уваги споживачів та стимулювання використання 

Дебетової картки МasterCard Platinum від Forward Bank . 

 

 

 

 

3. ПЕРІОД  ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/ForwardBankua/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.random.org/


 

3.1. Акція проводиться в період з «21» березня 2017 року по «24» березня 2017 року (на-

далі – період проведення Акції)  в 1 етап - з 21 по 24 березня 2017 року: 

; 

 

3.2.  Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованих територій та 

територій, на яких проводиться антитерористична операція*.  

*У зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на 

тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, Указу Президента 

України від 14.04.2014 № 405/2014 «Про введення в дію рішення Ради національної без-

пеки оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання 

терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», Закону України 

«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Лу-

ганської областей» від 16.09.2014 № 1680-VII та Постанови Верховної Ради України «Про 

визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово 

окупованими територіями» від 17.03.2015 р. №254-VIII.  

 

 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

 

4.1. Банк публікує  в перший день кожного етапу пост на офіційній сторінці у мережі 

FaceBook™ про вказану Акцію з таким основним змістом – «Вигадай назву розміще-

ної картинки, підпишись на сторінку Банку, зроби перепост, напиши в коментарях до 

посту свій варіант назви картинки, збери найбільшу кількість лайків свого варіанту на-

зви та виграй Дебетову картку МasterCard Platinum від Forward Bank» 

4.2. Учасники Акції протягом 2-х днів після публікування посту повинні: 

4.2.1. Підписатися на офіційну сторінку Банку у мережі FaceBook™  

4.2.2 Написати найменування до запропонованого Організатором зображення у відпові-

дному полі для коментарів під зображенням. 

4.2.3 Зібрати Like свого Коментаря.  

4.3.  Автор Коментаря, що набрав протягом 48 годин після публікування посту найбі-

льшу кількість лайків, визнається Переможцем.  

4.4. Приймаючи участь в Акції, переможець тим самимдає згоду на оголошення свого 

імені на сторінці Банку як Переможця.  

4.5. Банк в останній день кожного етапу Акції визначає Переможця. Організатор зо-

бов’язаний повідомити Автора Коментаря, що набрав протягом 48 годин після публі-

кування посту  найбільшу кількість лайків, про перемогу в Акції протягом  15 

(п’ятнадцяти) календарних днів  з дня визначення результатів Акції; 

4.6. Переможець зобов’язується звернутися до Банку за отриманням Призу протягом 30 

(тридцяти) календарних днів після отримання інформаціїї від Організатора Акції. В разі, 

якщо в обумовлений строк Переможець не звернувся до Банку за отриманням Призу – це 

вважається відмовою Переможця від його отримання.  

4.7. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що він ознайомився з Умовами та пого-

джується з їхніми умовами.  

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

bank.com  

4.9. Організатор має право змінити Офіційні умови, в тому числі термін дії Акції, про що 

завчасно зобов’язується повідомити учасників за 3 (три) робочих дні, шляхом розміщення 

відповідної інформації на офіційному сайті Банку www.forward-bank.com. В мережі Інтер-

нет. Учасник бере на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність такого повідом-

лення на вищевказаному сайті Організатора.  

 

5. ПРИЗИ АКЦІЇ 

5.1. Переможець кожного етапу Акції отримує Дебетову картку МasterCard Platinum Chip 

від Forward Bank з безкоштовним річним обслуговуванням** (по тексту – Приз), оформ-

лення якої відбувається у відділенні Банку за вибором Переможця.  



**Безкоштовне річне обслуговування – розмір плати  за обслуговування картки за перший 

рік користування дорівнює 0,01 грн.  згідно з тарифами та умовами обслуговування Банку 

(розміщені в мережі Інтернет за посиланням : 

http://www.forward-bank.com/cards/mastercard_platinum/overview/). 

 

6. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ  
6.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України, а саме вимог щодо мож-

ливості укладання договору приєднання лише шляхом приєднання однієї сторони до запропо-

нованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих 

Правил та зобов’язуються їх виконувати.  

6.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і по-

вністю згоден з цими Правилами Акції та буде їх дотримуватися.  

6.3. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно та самостійно. Учасник Акції 

бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в 

Акції та отриманням Призів Акції.  

6.4. Окрема плата за право участі в Акції не стягується.  

6.5. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на основі чинно-

го законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих 

Правил, і при неврегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається 

Виконавцем Акції. 

6.6 Модератор має право самостійно приймати рішення про видалення некоректних коме-

нтарів. 

6.7 Учасники, коментарі яких несуть в собі нецензурні висловлювання, будуть заблокова-

ні і не будуть мати доступ до офіційної сторінки Банку в мережі Facebook. 

6.8 Банк зобов’язується видати картку, оформити її протягом двох тижнів після того, коли 

переможець відвідає вибране ним відділення Forward Bank. 

6.9. Добровільно, надаючи особисті (персональні) дані про себе, Учасники Акції підтвер-

джують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку та розповсюдження таких даних 

Банком та уповноваженими особами Банку, які будуть вживати усі необхідні заходи для 

захисту даних від їх неправомірного розголошення; 

6.10. Результати Акції будуть вважатися кінцевими та не підлягають оскарженню. 

 

 

 

 

 

 

http://www.forward-bank.com/cards/mastercard_platinum/overview/

