Додаток 1 до Наказу
№222-ОД від 24.09.2020

Офіційні правила Рекламної акції «Даруємо кожному»
для фізичних осіб-вкладників
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•
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Терміни та визначення, використані в Офіційних правилах
Рекламної акції «Даруємо кожному» для вкладників-фізичних осіб
(надалі – Офіційні правила), мають такі значення:
Банк (Організатор) – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»,
місце знаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30 (Банківська
ліцензія № 84, видана Національним банком України 25.10.2011 року;
Свідоцтво учасника фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 028
від 18.10.2012).
Базова процентна ставка – процентна ставка, яка затверджена в
Банку для вкладу «Стабільний» у гривні та доларах США строком
розміщення на 3, 6, 9 та 12 місяців.
Договір банківського вкладу (депозиту) (надалі – Договір) –
договір, укладений між Банком та Учасником в період проведення
Рекламної акції, на умовах якої Банк відкриває на ім’я Учасника
вкладний (депозитний) рахунок на умовах депозитного продукту
строковий вклад «Стабільний» у гривні та доларах США строком
розміщення на 3, 6, 9 та 12 місяців під визначений процент (дохід) і
підлягає поверненню Учаснику відповідно до законодавства України та
умов Договору.
Відділення – відокремлені структурні підрозділи Банку на території
яких фізичні особи мають можливість укласти Договір.
Вкладники – Учасники, які отримали додатковий бонус шляхом його
визначення за допомогою Скретч-карток.
Скретч-картка – рекламний інструмент у вигляді картки на
паперовому носії, яка містить інформацію про розмір додаткового
бонусу у полі із захисним шаром, після зняття якого Учасник матиме
можливість дізнатися про розмір отриманого додаткового бонусу.
Учасник – фізична особа, яка протягом строку проведення Рекламної
Акції отримала у Відділенні Скретч-картку та уклала з Банком Договір
на розміщення банківського вкладу на умовах Офіційних правил
Рекламної Акції.
Рекламна акція «Даруємо кожному» (надалі –Акція) – акція, що
проводиться Організатором на території Відділень, у рамках якої Банк
надає Учаснику можливість отримати додатковий бонус при
оформленні Договору за умови виконання дій, визначених в
Офіційних правилах Рекламної Акції.

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
2.1. Організатором та виконавцем
ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК».

Рекламної Акції

є

АКЦІОНЕРНЕ

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
3.1. В Рекламній Акції беруть участь фізичні особи – резиденти та
нерезиденти України, які звернулися до Банку з метою оформлення
строкового вкладу на умовах Рекламної Акції, що передбачені в розділі
5 Офіційних правил (далі – Учасник Акції/Учасники Акції).
3.2. Участь в Акції є безкоштовною: Банк не отримує винагороду від
Учасників Акції за їх участь в Акції.
4. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
4.1. Місце проведення Рекламної Акції: всі відділення Банку.
4.2. Строки проведення: Рекламна Акція проводиться у період з 05
жовтня 2020 р. по 16 листопада 2020 року (включно) (далі – Період
проведення Рекламної Акції).
4.3. Акція проводиться на території України, за винятком тимчасово
окупованих
територій
та
територій,
на
яких
проводиться
антитерористична операція.
5. ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕКЛАМНІЙ АКЦІЇ
5.1. Для участі в Рекламній акції необхідно в період проведення
Рекламної акції оформити строковий вклад на умовах визначених
цими Офіційними правилами та загальними умовами продукту
строковий депозит «Стабільний» у гривні та доларах США зі строком
розміщення коштів не менше ніж 3, 6, 9 або 12 місяців.
5.2. Вкладники, які звернулися до відділення Банку щодо оформлення
нового або переоформлення існуючого, термін якого закінчився,
Договору банківського вкладу на умовах визначених у п.1.2 цих
Офіційних правил, у період проведення Рекламної Акції – отримують
гарантований бонус у вигляді скретч-картки*.
5.3. Вкладник стає учасником Рекламної Акції, оформивши або
переоформивши депозит, термін якого закінчився, на депозит
«Стабільний» у гривні та доларах США з терміном розміщення на 3, 6,
9 або 12 місяців, отримує скретч-карту з бонусом до 5,0 % до базової
процентної ставки у гривні та до 2,0% до базової ставки у доларах
США.
5.4. Вкладник власноруч обирає скретч-карту та знімає захисну смугу,
яка містить приховану інформацію про розмір додаткового бонусу,
який додається до базової ставки діючої для обраного строку
розміщення депозитного вкладу.
5.5. Скретч–картка до вкладів у гривні може містити бонус у розмірі
+0,25%, 0,5%, +0,75%, +5,0%. Бонус додається до базової
відсоткової ставки депозитного вкладу «Стабільний» одночасно з
оформленням вкладу.
Бонус +5,0% застосовується за умови, якщо максимальна сума
вкладу не перевищує 100 тисяч гривень, бонуси +0,25%, +0,5%,
+0,75% - без обмежень.

Скретч–картка до вкладів у доларах США може містити бонус у
розмірі +0,1%, 0,2%, +0,5%, 2,0%.
Бонус +2,0% застосовується за умови, якщо максимальна сума
вкладу не перевищує 10 тисяч доларів США, бонуси +0,1%, +0,2%,
+0,5% - без обмежень.
5.6. Бонус діє на перший термін розміщення депозитного вкладу. При
автоматичному продовженні терміну розміщення вкладу на новий
термін, встановлюється базова ставка, що діє для даного депозиту на
дату здійснення пролонгації Договору. Акційні бонуси за програмою
лояльності не сумуються.
5.7. Не беруть участі в Акції вкладники, які оформили/переоформили
вклади поза Періодом проведення Рекламної Акції.
5.8. Рішення Організатора щодо всіх питань, пов’язаних із проведенням
Рекламної Акції, розповсюджуються однаково на всіх Учасників.
*Кожний Вкладник отримує лише одну скретч-картку, під кожний
оформлений на умовах Рекламної Акції депозит.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ
6.1. Учасник Рекламної Акції має право прийняти участь в Акції в
порядку, визначеному даними Офіційними правилами.
6.2. Учасник Рекламної Акції зобов’язаний ознайомитися з Офіційними
правилами та дотримуватись їх.
7. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ
7.1. Організатор Рекламної Акції має право відмовити учаснику брати
участь в Акції у разі недотримання останнім умов цих Офіційних
правил.
7.2. Здійснити дострокове припинення та/або подовження Акції у
порядку, визначеному п.8.1. цих Офіційних правил.
7.3. Організатор Рекламної Акції зобов’язаний надати Вкладнику
додатковий бонус до депозиту «Стабільній» в порядку, передбаченим
цими Офіційними правилами.
7.4. Організатор Рекламної Акції не несе відповідальності у разі настання
форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь,
військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у
законодавстві, та інших непідвладних контролю з боку Організатора
Акції обставин.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Інформація щодо проведення, зміни умов проведення, дострокового
припинення проведення Рекламної Акції та Офіційні правила
Рекламної Акції розміщуються на офіційному сайті Організатора:
https://tascombank.ua.
8.2. Рішення Організатора Акції з усіх питань, що пов‘язані з
проведенням Акції є остаточними та перегляду не підлягають.

8.3. Учасник, беручи участь в Рекламній Акції, тим самим підтверджує
факт ознайомлення з цими Офіційними правилами і свою повну та
безумовну згоду з ними.
8.4. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне
тлумачення цих Офіційних правил, та/або питань, не врегульованих
цими Офіційними правилами, остаточне рішення про таке тлумачення
та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно
Організатором Рекламної Акції. При цьому таке рішення Організатора
Рекламної Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

