
1 

Офіційні правила депозитної акції «Лови відсотки» для фізичних осіб – клієнтів АТ 
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далі – «Правила») 

 
1. Загальні положення. 
Ці офіційні правила депозитної акції визначають порядок та умови проведення АТ «БАНК 
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» депозитної акції «Лови відсотки» для клієнтів фізичних осіб 
(далі – «Акція»). 
 
2. Виконавець і організатор Акції. 
 
Виконавцем та організатором Акції є АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далі – 
«Організатор»), місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, тел. 
0800503005. 
 
3. Термін дії Акції. 
 
Акція проводиться у період з «16» листопада 2020 року по «29» січня 2021року (включно), 
але в межах вичерпання кількості скретч-карток. Строк проведення акції для окремого 
відділення обмежується кількістю скретч-карток на такому відділенні. У випадку 
закінчення скретч-карток на окремому відділенні, термін проведення Акції на такому 
відділенні вважається завершеним. Організатор Акції за окремим рішенням може 
подовжити або скоротити строк проведення Акції. 
 
4. Місце проведення Акції. 
 
Акція проводиться у всіх відділеннях АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», які 
розташовані на території України та здійснюють операції з приймання вкладів від фізичних 
осіб. 
 
5.  Учасники Акції. 
   
Учасниками Акції є повнолітні фізичні особи - резиденти України, потенційні та існуючі 
клієнти відділень Банку, які уклали з Організатором Договір строкового банківського 
вкладу «Прибутковий» та/або «Стабільний» протягом строку проведення Акції (далі – 
«Клієнт» або «Учасник Акції») та виконали умови Акції. Працівники Банку мають право на 
участь в Акції. 
 
6. Умови Акції. 
 

6.1. Клієнт, який звернувся до відділення Банку у період проведення Акції з наміром 
оформлення нового або переоформлення існуючого вкладу, термін якого 
закінчився, на умовах вкладів «Прибутковий» та/або «Стабільний», стає 
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Учасником Акції та має право отримати гарантовану надбавку до процентної 
ставки за депозитом.  

6.2. Для участі в Акції необхідно оформити депозит «Прибутковий» та/або 
«Стабільний» у національній валюті з виконанням умов Акції, викладених в п.6.4. 
Правил. Діючі вклади, які в період дії Акції автоматично пролонгуються, не 
приймають участі в Акції. 

6.3. Клієнт власноруч обирає одну скретч-картку та знімає захисну смугу, яка містить 
інформацію про розмір додаткового бонусу, який додається до базової 
процентної ставки, яка діє на дату розміщення депозиту. 

6.4. Умови банківських вкладів «Прибутковий» та «Стабільний», які приймають 
участь в Акції: 

 «ПРИБУТКОВИЙ» «СТАБІЛЬНИЙ» 

Валюта вкладу Національна валюта 

Строк вкладу Від 3 місяців до 12 місяців 

Мінімальна сума вкладу 5 000,00 грн. 
Пролонгація вкладу Здійснюється автоматично 

Поповнення вкладу Не передбачене 
Дострокове повернення Не передбачене 

Виплата відсотків В кінці строку Щомісячно 
 
7. Порядок  проведення Акції. 

 
7.1. Кожний Учасник Акції, за умови виконання п.6 цих Правил, має змогу отримати 

скретч-картку, під захисним непрозорим покриттям якої міститься таємна 
інформація (одна скретч-картка до одного Договору строкового банківського 
вкладу «Прибутковий» або «Стабільний»), а саме: додатковий процент до базової 
процентної ставки. 
 

7.2. Організатор гарантує право Клієнта скористатися відповідним заохоченням, а 
саме збільшити розмір базової процентної ставки за вкладом «Прибутковий» 
та/або «Стабільний» з урахуванням умов цих Правил. Для цього між Учасником 
Акції і Організатором у день розміщення вкладу укладається Договір строкового 
банківського вкладу «Прибутковий» або «Стабільний». 
При цьому у Договорі зазначається загальна процентна ставка по вкладу, яка є 
сумою базової процентної ставки (на дату укладання договору) та розміру 
додаткової надбавки, зазначеної на скретч-картці. 
 

7.3. У разі, якщо Учасник Акції відмовляється скористатися заохоченням у вигляді 
додаткової надбавки до процентної ставки, він має право розмістити вклад на 
стандартних умовах із базовою процентною ставкою, яка діє на дату розміщення 
вкладу. 
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7.4. Розмір надбавки за умовами Акції застосовується виключно на перший термін 
розміщення вкладу. Автопролонгація вкладів «Прибутковий» або «Стабільний», 
відкритих в рамках Акції, буде здійснюватись за базовою процентною ставкою, 
яка буде діяти на дату пролонгації.   

 
7.5. Скретч-картка з стертим захисним покриттям залишається у Банку та 

підшивається до юридичної справи з оформлення депозитного договору. 
 

7.6. Скретч-картки розподіляються між відділеннями Банку Управлянням маркетингу 
у випадковому порядку. 
 

8. Фонд Акції включає: 
  

8.1. В межах Акції Організатором випущено скретч-картки у загальній кількості 
4 000 шт. та з відповідними видами заохочень: 

 з надбавкою 0,25% – 1600 шт. 

 з надбавкою 0,50% – 1600 шт. 

 з надбавкою 0,75% – 400 шт. 

 з надбавкою 1,00% – 400 шт. 
 

9. Порядок та способи інформування про умови Акції. 
 

9.1. Інформація про Акцію розміщена на офіційному сайті Банку www.bisbank.com.ua, 
на інформаційних стендах, промостійках у відділеннях Банку. Про детальні умови 
Акції також можна дізнатися за телефоном гарячої лінії Організатора Акції: 0 800 
50 30 05.  

  
9.2. Інформування про правила, умови проведення Акції або зміни до них 

здійснюється шляхом розміщення цих Правил на офіційному сайті Організатора: 
http://www.bisbank.com.ua.  

 
10. Інші умови Акції 

 
10.1. Організатор має право змінити ці Правила, в тому числі строк дії Акції, про що 

завчасно повідомить 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. 

 
10.2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує своє ознайомлення та згоду з 

усіма умовами участі в Акції. 

http://www.bisbank.com.ua/

