
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ДАРУЄМО 100 000 ГРН.» 

 

1. «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» 

Термінологія: 

Організатор – АТ «ТАСКОМБАНК». 

Учасник Акції – фізична особа, громадянин України, який оформив готівковий кредит 

«Зручна готівка Максимум». 

Акція – маркетингова дія, що проводиться серед Клієнтів, в рамках якої буде визначено 

переможців, котрим Організатор протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів повинен буде 

оголосити переможців. 

Переможці – учасники Акції, визначенні відповідно до пункту 4 цих Умов, які отримують 

приз. 

Приз – грошова винагорода(заохочення). 

Умови – ці Офіційні правила проведення акції 

 

Мета Акції: 

- розповсюдження інформації про Організатора; 

- привернення уваги щонайбільшого кола споживачів (потенційних клієнтів) до продукту 

«Зручна готівка Максимум» 

- збільшення продажів готівкового кредиту «Зручна готівка Максимум» 

Інформування щодо умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Умов 

проведення Акції на офіційному сайті Організатора www.tascombank.ua, а також шляхом 

надання інформації щодо умов Акції. Організатор має право змінити Умови Акції, в тому числі 

Період проведення Акції, про що завчасно зобов’язується повідомити Клієнтів за 3 (три) 

робочих дні шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Банку 

www.tascombank.ua. Клієнт приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність 

такого повідомлення на вищевказаному сайті Організатора. 

 

2. «ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ» 

Організатором Акції є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (далі – Організатор), 

ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження якого: Україна, 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.  

 

3. «УЧАСНИКИ АКЦІЇ» 

До участі в Акції допускаються фізичні особи, в тому числі ті, які займаються підприємницькою 

діяльністю (далі – Учасники Акції), які у Період проведення Акції оформили в будь-якому відділенні 

Організатора готівковий кредит «Зручна готівка Максимум». 

До участі в Акції не допускаються клієнти, які протягом 14 днів з дня оформлення готівкового 

кредиту «Зручна готівка Максимум» відмовилися від кредиту відповідно до статті 15 ЗУ «Про 

споживче кредитування» та які здійснили повне дострокове погашення заборгованості за 

Договором на момент проведення розіграшу. 

До участі в акції не допускаються працівники Банку. 

 



4. «ЗАОХОЧЕННЯ, УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИПЛАТИ» 

Загальний Фонд заохочення Акції, після утримання належних податків, складає 100 000 гривень.  

Заохочення складається із трьох призів: 50 000 гривень, 30 000 гривень та 20 000 гривень. 

Після оформлення готівкового кредиту за продуктом «Зручна готівка Максимум» в будь-якому 

відділенні Організатора клієнт автоматично стає Учасником Акції та отримує можливість виграти один із 

призів Акції (50 000 гривень/30 000 гривень/20 000 гривень). 

Визначення Переможців здійснюється Організатором не пізніше 3 грудня 2021р. шляхом 

випадкової вибірки серед Учасників, які виконали умови, визначені у п. 3 цих Умов, за допомогою 

Інтернет–ресурсу random.org. 

Один Учасник може брати участь в Акції лише один раз за весь Період проведення Акції 

незалежно від кількості оформлених кредитів. 

Вручення призів Акції відбуваються після визначення Переможців шляхом зарахування суми 

Заохочення на картковий рахунок переможців, відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК». Організатор виконує 

функції податкового агента Переможця, щодо оподаткування доходів на умовах та в порядку, 

передбачених чинним законодавством України та відповідно до Податкового кодексу України.  

 

 

5. «МІСЦЕ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ» 

Акція проводиться для Клієнтів, які зареєстровані та / або проживають на території України, крім 

тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція. 

Період проведення акції з 18.10.2021 до 18.11.2021  


