
ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ЩЕДРИЙ НОВИЙ РІК» 

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
1.1. У даному документі всі терміни, що вказані нижче та написані з великої літери, будуть 

мати наступне значення: 

Акція – маркетингова акція «Щедрий Новий рік», що проводиться серед Клієнтів, в рамках 

якої буде визначено 25 переможців, котрим Організатор щокварталу протягом одного року буде 

виплачувати Бонус; 

Бонус – сума грошових коштів, яка нараховується Клієнту–учаснику Акції та після утримання 

податків і зборів, передбачених чинним законодавством України,  зараховується на Рахунок у 

порядку, передбаченому даними Умовами, та у розмірі 25 % від усіх внесених Клієнтом 

платежів, відповідно до Графіка платежів по Договору або в більшому розмірі з урахуванням 

обмежень, указаних в даних Умовах; 

Договір – кредитний договір, укладений між Банком та Клієнтом, шляхом акцепту (прийняття) 

Банком Оферти (пропозиції) Клієнта, що включає в себе в якості складових та невід’ємних 

частин, зокрема: Оферту, Умови надання та обслуговування кредитів ПАТ «БАНК ФОРВАРД» 

та Паспорт споживчого кредиту; 

Клієнт –  громадянин України, віком 23 – 69 років, який уклав з Організатором Договір та який 

згідно з цими Умовами бере участь у Акції; 

Організатор – ПАТ «БАНК ФОРВАРД»; 

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

платіжного засобу, на який здійснювалось зарахування кредитних коштів у рамках Договору; 

Умови – Офіційні умови проведення акції «Щедрий Новий рік». 

1.2. Інші терміни (не перераховані в п. 1.1. даних Умов), що використовуються в даному 

документі, написані з великої літери, мають те ж значення, що і в Умовах надання та 

обслуговування кредитів ПАТ «БАНК ФОРВАРД», які є невід’ємною частиною Договору. 

 

2. МЕТА АКЦІЇ 

Метою проведення Організатором Акції є просування споживчих кредитів. 

 

3. ТЕРМІНИ І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. Акція діє в період з 01.12.2017 р. по 31.01.2018 року включно (далі – Період проведення 

Акції). 

3.2. Акція проводиться для Клієнтів, які зареєстровані та/або проживають на території 

України, крім тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться 

антитерористична операція
1
. 

 

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ 

4.1. Організатор по завершенню Періоду дії Акції визначає 25 переможців, котрим 

щокварталу протягом одного календарного року виплачує Бонус. 

4.2. Виплати Бонусу здійснюються в наступному порядку: 

                                                           
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. 



Черговість 

виплати 

Дата оформлення 

Договору 
Строки виплати 

Перша виплата 

з 01.12.2017 по 20.12.2017 протягом 10-ти робочих днів з 20.03.2018 р 

з 21.12.2017 по 10.01.2018 протягом 10-ти робочих днів з 10.04.2018 р. 

з 11.01.2018 по 31.01.2018 протягом 10-ти робочих днів з 01.05.2018 р. 

Друга виплата 

з 01.12.2017 по 20.12.2017 протягом 10-ти робочих днів з 20.06.2018 р 

з 21.12.2017 по 10.01.2018 протягом 10-ти робочих днів з 10.07.2018 р. 

з 11.01.2018 по 31.01.2018 протягом 10-ти робочих днів з 01.08.2018 р. 

Третя виплата 

з 01.12.2017 по 20.12.2017 протягом 10-ти робочих днів з 20.09.2018 р 

з 21.12.2017 по 10.01.2018 протягом 10-ти робочих днів з 10.10.2018 р. 

з 11.01.2018 по 31.01.2018 протягом 10-ти робочих днів з 01.11.2018 р. 

Четверта 

виплата 

з 01.12.2017 по 20.12.2017 протягом 10-ти робочих днів з 20.12.2018 р 

з 21.12.2017 по 10.01.2018 протягом 10-ти робочих днів з 10.01.2019 р. 

з 11.01.2018 по 31.01.2018 протягом 10-ти робочих днів з 01.02.2019 р. 

 

4.3. Чергова виплата Бонусу (згідно з черговістю виплат, зазначених в п. 4.2 цих Умов) не 

відбувається, якщо: 

4.3.1. Клієнт допустив виникнення простроченої заборгованості за Договором (пропуск 

Клієнтом чергового платежу за Графіком платежів); 

4.3.2. Клієнт здійснив повне дострокове або часткове дострокове погашення кредиту 

(перевищення суми платежу за Графіком платежів більше ніж 500 грн.). 

4.4. Умови участі в Акції: 

4.4.1. Клієнт в Період дії Акції оформив Договір за одним із продуктів, зазначених в Додатку 1 

до цих Умов; 

4.4.2. Клієнт станом на 15.02.2018 р. не відмовився від Договору та не здійснив повне 

дострокове погашення заборгованості за Договором; 

4.4.3. Клієнт не є працівником Організатора. 

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

4.6. Свою згоду з участю в Акції та отриманням статусу Переможця Клієнт підтверджує 

шляхом ненадання до Банку письмової відмови від участі в Акції. 

4.7. Умови розміщені на офіційному сайті Організатора: www.forward-bank.com. 

4.8. Організатор має право змінити ці Умови, в тому числі Період проведення 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 приймає на 

себе обов’язок самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на вищевказаному сайті 

Організатора. 

4.9. Доходи Переможців у вигляді Бонусів підлягають оподаткуванню за ставками і в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. 

 

5. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

5.1. Визначення переможців здійснюється Організатором 15 лютого 2018 р. шляхом 

випадкової вибірки серед Клієнтів, які виконали умови, визначені у п. 4.4 цих Умов за 

допомогою Інтернет–ресурсу random.org. 

5.2. Результати визначення переможців фіксуються в спеціальному протоколі. 

5.3. Один Клієнт може брати участь в Акції лише один раз за весь Період проведення Акції 

незалежно від кількості оформлених кредитів. 
 

 

 

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


Додаток №1 

до Офіційних умов проведення  

акції «Щедрий Новий рік» 

 

ID CardType Назва продукту 

6640 Швидкі гроші 

6643 Розумні гроші 

7310 Соціальний кредит 

6891 Швидкі гроші дистанційно 

7592 Промокод Швидкі гроші * 

7591 EP Швидкі гроші 

7593 А Швидкі гроші дистанційний 

7301 Великі гроші 

7594 
Купон Швидкі гроші 

7595 
Покупон Швидкі гроші 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


