
 

ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ  

«КОКО КОЛО» 

(далі – Офіційні умови) 
 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ В ЦИХ ОФІЦІЙНИХ УМОВАХ 

ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КОКО КОЛО»: 
Банк – Акціонерне товариство «БАНК ФОРВАРД», що є Організатором Акції. Ліцензія на 

здійснення банківських операцій №226, видана 30.10.2014 р. Національним банком України. 

Винагорода – винагорода у грошовій сумі у національній валюті України, що нараховується та 

виплачується в порядку, визначеному цими Офіційними умовами. 

Клієнт -  повнолітня фізична особа, громадянин України, що користується банківськими 

послугами Організатора. 

Офіційні умови – ці офіційні умови акційної програми «КОКО КОЛО». 
 

2. МЕТА АКЦІЇ 

Метою проведення Організатором Акції є заохочення Клієнтів до оформлення платіжних 

карток  Банку. 
 

3. ТЕРМІНИ І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
3.1. Акція проводиться в період з 31 грудня 2020 року по 31 грудня 2021 року (включно) (далі – 

Період проведення Акції).  

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

територій, на яких проводиться антитерористична операція, де були зареєстровані або 

проживали Клієнти, що приймають участь в Акції
1
. 

 

4. УЧАСНИКИ АКЦІЇ  

В Акції приймають участь Клієнти, які відповідають умовам Акції (далі – Учасники Акції): є 

Клієнтами Організатора, які мають укладений з Банком договір на будь-який з продуктів Банку 

(далі - «Існуючий Клієнт»); не є клієнтами Організатора, у яких не має оформлених у 

Організатора кредитної картки за продуктом «KOKO КАРД (Кредитна картка)» та/або 

дебетової картки за продуктом «KOKO КАРД (Дебетова картка)» та/або дебетової картки за 

продуктом «KOKO КАРД (пенсійна)» (далі - «Новий Клієнт»).  
 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

5.1. Для Існуючих Клієнтів Банку:  

5.1.1. Отримати від Банку індивідуальне посилання в SMS-повідомленні/ повідомленні на 

електронну пошту або іншими технічними засобами зв'язку.  

5.1.2. Відправити рекомендацію родичам, друзям чи знайомим на оформлення кредитної або 

дебетної картки Банку, шляхом передачі індивідуального посилання. Ідентифікація Існуючого 

Клієнта, який рекомендує продукти Банку, відбувається за унікальним кодом в індивідуальному 

посиланні.  

5.1.3. Існуючий Клієнт може ділитися посиланням та рекомендувати оформити продукт друзям 

в необмеженій кількості.  

5.2. Для Нових Клієнтів Банку: 

5.2.1. Отримати рекомендацію на оформлення продуктів Банку у вигляді посилання від 

Існуючого Клієнта Банку;  

                                                 
1
 У зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій 

території України» від 15.04.2014, No1207 -VII, Указу Президента України «Про введення в дію рішення Ради 

національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та 

збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014, Закону України «Про особливий порядок 

місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» від 16.09.2014, N 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, N254 – VIII. 

 



5.2.2. Перейти за посиланням та заповнити форму онлайн-заявки на оформлення продукту в 

Банку;  

5.2.3. Після заповнення онлайн-заявки: 

5.2.3.1. оформити у Організатора кредитну картку за продуктом «KOKO КАРД (Кредитна 

картка)», шляхом укладення Договору про надання та використання платіжної картки та 

здійснити  не  менше ніж 1 (одну) операцію по картковому рахунку; 

5.2.3.3. або оформити у Організатора дебетову картку за продуктом «KOKO КАРД (Дебетова 

картка)», шляхом укладення Договору банківського обслуговування та здійснити не  менше ніж 

1 (одну) операцію по картковому рахунку; 

5.2.3.4. або оформити у Організатора дебетову картку за продуктом «KOKO КАРД (пенсійна)», 

шляхом укладення Договору банківського обслуговування та здійснити не  менше ніж 1 (одну) 

операцію по картковому рахунку. 
 

6. УМОВИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ  

6.1. При виконанні Учасниками Акції однієї із умов викладених у розділі 5 цих Офіційних 

умов, Банк в Період проведення Акції, нараховує кожному з Учасників грошову винагороду в 

розмірі, який залежить від оформленого продукту: 

6.1.1. 100,00 (сто) грн., при оформленні кредитної картки за продуктом «KOKO КАРД 

(Кредитна картка)»; 

6.1.2. 50,00 (п’ятдесят) грн., при оформленні дебетової картки за продуктом «KOKO КАРД 

(Дебетова картка)» або «KOKO КАРД (пенсійна)». 

6.2. Виплата Винагороди Учасникам здійснюється в безготівковій формі в національній валюті 

України, шляхом її зарахування на карткові Рахунки Учасників на наступний робочий день 

після відображення по картковому Рахунку Нового Клієнта операції зазначеної в  розділі 5 цих 

Офіційних умов.  

6.3. Розмір   Винагороди, вказаної в п. 6.1. цих Офіційних умов включає в себе суму податків та 

зборів в розмірі, передбаченому чинним законодавством України на момент зарахування на 

картковий рахунок клієнта, відкритий в рамках Договору про обслуговування платіжної картки. 

Організатор виступає податковим агентом щодо оподаткування доходів Клієнтів. Виплата 

Винагороди здійснюється одночасно з утриманням та сплатою Організатором податків та 

зборів в розмірі та в порядку, передбаченому чинним законодавством України на момент такої 

виплати. 

6.4. Максимальна сума нарахованої Винагороди, яку може отримати Існуючий Клієнт за 1 

(один) календарний місяць в рамках даної акційної пропозиції не обмежується. 

6.5. Новий Клієнт може отримати Винагороди, в рамках даної акційної пропозиції, лише один 

раз за оформлення кредитної картки за продуктом «KOKO КАРД (Кредитна картка)», один раз 

за оформлення дебетової картки за продуктом «KOKO КАРД (Дебетова картка)» та один раз за 

оформлення дебетової картки за продуктом «KOKO КАРД (пенсійна)». 
 

7. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 

7.1. Винагорода не виплачується: 

7.1.1. якщо на момент її нарахування Договір, укладений Новим Клієнтом в Період проведення 

Акції, був розірваний або Організатор отримав Заяву на розірвання Договору; 

7.2.2. якщо Існуючий Клієнт Банку самостійно використав своє індивідуальне посилання для 

заповнення форми онлайн-заявки та оформлення банківського продукту. 

7.3. Банк має право відмовити Новому Клієнту в укладанні кредитного Договору або Договору 

за кредитною карткою без пояснення причин. 

7.4. Офіційні умови Акції розміщені на офіційному сайті Організатора: www.forward-bank.com. 

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

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

відповідної інформації на офіційному сайті Банку www.forward-bank.com.  Клієнт бере на себе 

обов’язок самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на вищевказаному сайті 

Організатора. 

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

http://www.forward-bank.com/
http://www.forward-bank.com/


7.7. 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 даних , володільцем 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 та страхування, 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. 

 

 

 


