ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«Smart-депозит»
(далі – Офіційні умови)
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ В ЦИХ ОФІЦІЙНИХ УМОВАХ
ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Smart-депозит»:
Акція – маркетингова акція «Smart-депозит», що проводиться Банком з метою
стимулювання Клієнтів до розміщення коштів на строкові депозити в Банку, та
реалізується шляхом надання клієнтам подарунків на умовах та в порядку, передбаченому
цими Офіційними умовами..
Банк – Акціонерне товариство «БАНК ФОРВАРД», що є організатором Акції. Ліцензія на
здійснення банківських операцій № 226, видана 30.10.2014 р. Національним банком
України.
Переможець – Учасник Акції, що отримав перемогу в результаті проведення Акції, про
що був повідомлений Банком і погодився на отримання Подарунку.
Подарунок – мобільний телефон, який надається Переможцю за умовами цієї Акції.
Учасники Акції – фізичні особи-резиденти України, які уклали з Банком договір
банківського вкладу (депозиту) на умовах визначених цими Офіційними умовами в
Період проведення Акції.
2.
ТЕРМІНИ І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Акція діє в період з 01.08.2022 р. по 31.08.2022 р. (включно) (далі – Період
проведення Акції).
2.2. Акція проводиться на території України, крім територій, на яких проводиться
операція Об’єднаних сил та тимчасово окупованих територій1.
3.
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ
3.1. Для того, щоб стати Учасником Акції необхідно в Період проведення Акції
розмістити в Банку кошти на строковий депозит в сумі не менше 40 (сорока) тисяч
гривень або 1 (однієї) тисячі Доларів США або 1 (однієї) тисячі Євро на одному рахунку,
шляхом укладення договору банківського вкладу (депозиту) з Банком на строк від 3
місяців (90 днів) включно. В розіграші приймають участь кожні 40 (сорок) тисяч гривень
або 1 (одна) тисяча Доларів США або 1 (одна) тисяча Євро розміщені на строковий
депозит незалежно від кількості розміщених депозитів.
3.2. Подарунки:
3.2.1. Мобільний телефон торгової марки Apple модель: iPhone 13 (далі – смартфон).
3.2.2. Загальна кількість Подарунків – 4 (чотири) смартфони, які зазначені в пункті
3.2.1. цих Офіційних умов та надаються Переможцям Акції у порядку, зазначеному в
цих Офіційних умовах.
3.2.3. Вартість Подарунків підлягає оподаткуванню відповідно до чинного
законодавства України.
3.3. Умови визначення Переможців:
3.3.1. Визначення Переможців здійснюється Банком 4 (чотири) етапи за Період
проведення Акції в наступні дати: 08 серпня 2022 р., 15 серпня 2022 р., 22 серпня 2022
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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.

р. та 01 вересня 2022 р., шляхом випадкової вибірки за допомогою інтернет-ресурсу
random.org серед Учасників Акції, які виконали умови, визначені у п. 3.1. цих
Офіційних умов.
3.3.2. Кожного разу визначення Переможців здійснюється Банком серед всіх
Учасників Акції.
3.3.3. Результати визначення Переможців фіксуються в спеціальному протоколі.
3.3.4. На кожному етапі визначення Переможців, окрім головного Переможця також
визначаються та фіксуються в спеціальному протоколі 2 (два) резервні Переможці,
кожен з яких послідовно матиме право на отримання Подарунку, у разі якщо з
головним Переможцем не вдалося зв’язатися або якщо головний Переможець не
звернувся до Банку з метою отримання Подарунку на умовах зазначених в цих
Офіційних умовах.
3.4. Вручення Подарунків Переможцям:
3.4.1. Вручення Подарунку Переможцю можливе починаючи з 10 робочого дня від
дати визначення Переможця зазначеної в пункті 3.2.1. цих Офіційних умов.
3.4.2. Про місце, час та конкретну дату вручення Подарунку, Переможець буде
повідомлений банком окремо за номером контактного мобільного телефону, наданого
Учасником Акції під час оформлення договору банківського вкладу (депозиту).
3.5. Порядок отримання Подарунку:
3.5.1. Для отримання Подарунку Переможець повинен протягом 60 календарних днів
з моменту повідомлення його Банком, звернутися у відділення Банку, повідомлене
Банком за номером контактного мобільного телефону Переможця.
3.5.2. Витрати на поїздку до відділення Банку Переможці оплачують самостійно.
3.5.3. Якщо Учасник Акції, визначений головним Переможцем, не відповідає на
п’ять телефонних дзвінків, здійснених Банком протягом трьох календарних днів, то
право на отримання Подарунку переходить до резервного Переможця, а зазначений
Учасник Акції вважається таким, що відмовився від права на одержання Подарунку.
Якщо протягом 60 календарних днів з дати повідомлення Переможця про необхідність
отримання Подарунку, Учасник Акції не звернувся до Банку з метою отримання
Подарунку, вважається, що такий Учасник Акції відмовився від права на одержання
Подарунку.
3.5.4. Банк не несе відповідальності за неможливість Учасника Акції отримати
Подарунок з причин, що не залежать від Банку. Подарунок не може бути повністю або
частково замінено грошовим еквівалентом.
3.5.5. Банк не несе відповідальність за подальші порядок та умови використання
Переможцем Подарунку після його отримання.
3.5.6. Банк не несе відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при
використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будьякі помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або
був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунку.
3.5.7. Банк не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої
Учасником Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ним.
3.6. У випадку відсутності бажання приймати участь у Акції Учасник Акції
зобов’язаний письмово повідомити Банк про виключення його зі списків Учасників Акції.
Виключення Учасника Акції зі списків учасників Акції здійснюється Банком на
наступний робочий день після надходження від Учасника Акції відповідної письмової
заяви. З моменту виключення зі списків Учасників Акції до Учасника Акції не
застосовуються положення Акції.
3.7. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує ознайомлення і згоду з
описаними у цих Офіційних умовах правилами та зі всіма умовами участі в Акції.
3.8. Банк має право змінити ці Офіційні умови, в тому числі: Період проведення Акції,
строки вручення Подарунків, про що зобов’язується повідомити Учасників Акції шляхом

розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Банку www.forward-bank.com за 5
(п’ять) календарних днів до зміни цих умов. Учасник Акції приймає на себе обов’язок
самостійно відстежувати наявність такого повідомлення Банку на офіційному сайті Банку
www.forward-bank.com.
3.9. Банк не несе відповідальності за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками
Акції своїх зобов’язань, передбачених цими Офіційними умовами.
3.10. Добровільно надаючи персональні дані про себе у зв’язку з прийняттям участі в
Акції, Учасники Акції підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання,
обробку та розповсюдження таких даних Банком та уповноваженими особами Банку, які
будуть вживати необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого
розголошення. При цьому, Банк цими Офіційними умовами інформує Учасників Акції про
включення їх персональних даних до бази персональних даних , володільцем якої є Банк,
у зв’язку з чим кожен Учасник Акції набуває статусу суб’єкта персональних даних і
можливість користування правами, передбаченими Законом України «Про захист
персональних даних». Збір персональних даних кожного з Учасників Акції 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 Банком, та для забезпечення користування Банком своїми
правами, закріпленими у відповідних правочинах, укладеними між Учасником Акції та
Банком. Порядок поширення персональних даних та коло третіх осіб, яким можуть бути
передані персональні дані, визначається Банком самостійно на власний розсуд, з
врахуванням норм законодавства України у сфері банківської таємниці та/або прав Банка,
закріплених у відповідних правочинах, укладених між Учасником Акції та Банком.
3.11. Рішення Банка щодо всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, а також
результати Акції будуть вважатися кінцевими і розповсюджуватись на всіх Учасників
Акції.
3.12. Офіційні умови Акції розміщені на офіційному сайті Організатора: www.forwardbank.com протягом усього Періоду проведення Акції.

