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Правила Новорічної депозитної акції для клієнтів–фізичних осіб 
(далі – Правила) 

 
1. Виконавець і організатор Акції. 
 
Виконавцем та організатором Акції є ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (надалі – Організатор), місцезнаходження: 
04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, тел. 0 800 50 30 05. 
 
2. Cтрок дії Акції. 
 
З 26 грудня 2018 року по 31 січня 2019 року (включно). Організатор Акції за окремим рішенням Правління може подовжити 
або скоротити строк проведення Акції. 
 
3. Місце проведення Акції. 
 
У всіх відділеннях ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (надалі – Банк), які розташовані на території України та 
здійснюють операції з приймання вкладів від фізичних осіб. 
 
4.  Учасники Акції. 
   
Повнолітні фізичні особи - резиденти України, потенційні та існуючі клієнти відділень Банку, які уклали з Організатором 
Договір строкового банківського вкладу «Стабільний» протягом строку проведення Акції. Працівники Банку мають право на 
участь в Акції. 
 
5. Умови участі в Акції. 
 

5.1. У період 26 грудня 2018 року по 31 січня 2019 року (включно) клієнту необхідно оформити Договір строкового 
банківського вкладу «Стабільний». 
 
Клієнт стає Учасником Акції в момент укладання Договору строкового банківського вкладу «Стабільний». 
Укладанням Договору строкового банківського вкладу «Стабільний» клієнт дає згоду на участь у Акції. 
 

5.2. В Акції приймають участь виключно Договори строкового банківського вкладу «Стабільний» укладені в період дії 
Акції, що зазначений в п. 5.1. даних Правил, та грошові кошти за якими розміщені на строк, у сумах та згідно з 
іншими умовами, визначеними у п. 5.3 та 5.4 даних Правил. 
Існуючі Договори, які в період Акції пролонгуються (у розумінні «автопролонгація»), участі в Акції не приймають.  
Клієнти, які розміщують грошові кошти за договорами вкладу на новий строк після закінчення дії попереднього 
договору строкового банківського вкладу, участі в Акції не приймають. 
 

5.3. Умови банківського вкладу «Стабільний», який приймає участь в Акції: 

 валюта вкладу (депозиту) – гривня, USD, EUR; 

 строк депозиту – від 90; 

 базова процентна ставка за депозитом – акційна, згідно з п.6.1.; 

 мінімальна сума депозиту – 50`000 грн. / 1800 USD / 1500 EUR; 

 поповнення депозиту – не передбачено; 

 дострокове розірвання Клієнтом Договору строкового банківського вкладу «Стабільний» не передбачено; 

 виплата процентів в рамках банківського вкладу «Стабільний»  – щомісячно; 
 
6. Порядок  проведення Акції. 

 
6.1. Кожний Учасник Акції отримує: 

 
А) для вкладу «Стабільний» у гривні: 
- на період 30 календарних днів процентну ставку за вкладом у розмірі 20,19% (річних); 
- далі (з 31-го календарного) і до закінчення Договору базову процентну ставку на дату укладання Договору + 1%. 

  
Б) для вкладу «Стабільний» у USD або EUR: 
- на період 30 календарних днів заохочувальну процентну ставку до базової ставки за вкладом у розмірі +2,019% 
(річних). 
- далі (з 31-го календарного) і до закінчення Договору базову процентну ставку на дату укладання Договору + 
0,25%. 
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6.2. Організатор гарантує право Учасника Акції скористатися відповідним заохоченням, а саме збільшити розмір 

Базової процентної ставки за депозитом «Стабільний» на суму вказаних у п. 6.1. додаткових Акційних 
заохочувальних процентів. Для цього між Учасником Акції і Організатором у день розміщення вкладу укладається 
Договір строкового банківського вкладу «Стабільний», у якому зазначається загальна процентна ставка на вклад 
(Базова процентна ставка + додаткові Акційні заохочувальні проценти).   

 
6.3. У разі, якщо Учасник Акції відмовляється скористатися заохоченням у вигляді додаткових Акційних 

заохочувальних процентів, що передбачені п. 6.1 Правил, Він має право розмістити вклад на стандартних умовах, 
при яких будуть нараховуватися проценти за Базовою процентною ставкою за вкладом «Стабільний». 

 
6.4. Пролонгація залучених Банком вкладів «Стабільний» на умовах Акції, в т.ч. автопролонгація, здійснюватиметься 

за Базовою процентною ставкою, яка буде чинною на дату пролонгації.   
 

7. Порядок та способи інформування про умови Акції. 
 

7.1. Інформація про Акцію розміщена на інформаційних стендах, промостійках у відділеннях Банку, про  умови Акції 
можна також дізнатися за телефоном гарячої лінії Організатора Акції: 0 800 50 30 05.  

  
7.2. Інформування про правила, умови проведення Акції або зміни до них здійснюється шляхом розміщення цих 

Правил на офіційному сайті Організатора: http://www.bisbank.com.ua.  
 
8. Інші умови Акції 

 
8.1. Організатор має право змінити ці Правила, в тому числі строк дії Акції, про що зобов’язується завчасно повідомити 

клієнтів, а саме не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до визначених Організатором змін та/або 
продовження/скорочення строку дії Акції, шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Банку 
www.bisbank.com.ua. Клієнт бере на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на 
вищевказаному сайті Організатора. 

 
8.2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами участі в Акції. 


