Офіційні правила депозитної акції лояльності АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
для фізичних осіб (депозит «Долучайся»)
(далі – «Правила»)
1.
Загальні положення.
Ці Правила визначають порядок та умови проведення в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
депозитної акції лояльності для фізичних осіб (далі – Акція).
Виконавець і організатор Акції.

2.

Виконавцем та організатором Акції є АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далі – Організатор
або Банк), місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, тел. 0 800 50 30 05.
Термін дії Акції.

3.

Акція проводиться у період з «21» квітня 2022 року по «15» липня 2022 року включно (далі – Строк
проведення Акції). Організатор Акції за окремим рішенням може подовжити або скоротити строк
проведення Акції.
Місце проведення Акції.

4.

Територія проведення Акції – відділення Організатора, які розташовані на території України та
здійснюють операції з приймання вкладів від фізичних осіб.
Учасники Акції.

5.

Учасниками Акції є повнолітні фізичні особи, які уклали з Організатором Договір строкового
банківського вкладу «Долучайся» протягом Строку проведення Акції (далі – Клієнт або Учасник Акції) та
відповідають її Умовам.
Працівники Банку мають право на участь в Акції.
Умови участі в Акції.

6.
6.1.

Для того, щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам п.5. цих Правил, необхідно
протягом Строку проведення Акції розмістити депозитний(і) вклад(и) в національній та/або
іноземній валюті (гривня; долар США; євро).

6.2.

Новий депозит, що розміщується вкладником згідно із п. 6.1. цих Правил, має бути розміщений
на умовах депозитного продукту Банку «Долучайся» (далі – Депозит).
Мінімальна сума для відкриття депозиту «Долучайся» становить 10 000 гривень; 500 доларів
США; 500 євро.

6.3.

Фізичні особи, які звернулися до відділень Банку в період проведення Акції з наміром
оформлення депозиту на умовах вкладу «Долучайся», стають Учасниками Акції, якщо вони
були/є вкладниками інших банків України та зняли готівкою кошти з будь-яких рахунків,
відкритих в цих банках, або перерахували кошти з рахунків в інших банках України на власний
поточний рахунок, відкритий в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», та надали
підтвердження такого зняття/перерахування коштів (копія договору банківського вкладу,
квитанція, виписка по рахунку, платіжне доручення тощо).

6.4.

Умови вкладу (депозиту), який приймає участь в Акції:
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Назва вкладу
Вид вкладу
Валюта вкладу
Строк залучення вкладу (днів)
Мінімальна сума вкладу
Максимальна сума вкладу
Періодичність сплати процентів на вклад
Можливість поповнення вкладу
Поновлення строку залучення
вкладу (пролонгація)
Дострокове відкликання вкладу (частини
вкладу) до закінчення строку залучення вкладу
6.5.

«Долучайся»
Строковий вклад
Гривня; Долар США; Євро
92 дні.
Якщо кінцева дата вкладу випадає на неробочий день,
то Банк має право встановити кінцевою датою перший
наступний за таким неробочим днем робочий день. При
цьому строк залучення вкладу збільшується
10 000 гривень; 500 доларів США; 500 євро
Не обмежується
Щомісячно шляхом зарахування на поточний рахунок
Без можливості поповнення
Не передбачено
Не передбачено

Кількість депозитів, що відкривається одним Клієнтом в рамках Акції, не обмежується.
Порядок проведення Акції.

7.
7.1.

Між Учасником Акції і Організатором у день розміщення вкладу укладається Договір
строкового банківського вкладу. Розмір процентної ставки відповідає ставці, що діє в Банку на
дату укладання Договору строкового банківського вкладу для депозиту «Долучайся».

7.2.

Надане Клієнтом підтвердження зняття/перерахування коштів із іншого банку (для оформлення
депозиту на умовах вкладу «Долучайся» згідно з п. 6.3 Правил) при відкритті депозиту
«Долучайся» залишається у Банку та підшивається до юридичної справи з оформлення
депозитного договору.

8. Порядок та способи інформування про умови Акції.
8.1.

Інформація щодо Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному сайті Банку
www.bisbank.com.ua, на інформаційних стендах, промостійках у відділеннях Банку. Додаткова
інформація щодо Акції надається за телефоном гарячої лінії Організатора Акції: 0 800 50 30 05.

8.2.

Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом Строку
проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил можливі у випадку їх затвердження
Організатором Акції та оприлюднення у такому ж порядку, що визначений для інформування
про Правила Акції. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з дати їх опублікування
на офіційному сайті Організатора www.bisbank.com.ua.

8.3.

Клієнт бере на себе обов’язок самостійно відстежувати інформацію щодо Акції на офіційному
сайті Організатора www.bisbank.com.ua.

9. Інші умови Акції
9.1.

Процентний дохід за вкладами «Долучайся» не відноситься до доходів, які вкладники
отримують на індивідуальній основі від Банку.

9.2.

Умови вкладу «Долучайся» є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону
України «Про банки і банківську діяльність», так як умови Акції є публічними та
застосовуються до всіх Учасників Акції, що відповідають вимогам цих Правил.
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9.3.

9.4.

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких
питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами
участі в Акції. Невиконання Учасником Акції умов даних Правил вважається відмовою від
участі в Акції.
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