«Затверджено»
Рішенням Правління
«17» листопада 2021 р.
Офіційні Правила проведення акційних заходів
з нагоди Дня Святого Миколая та Новорічних свят для вкладників – фізичних осіб
1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (скорочене найменування
- АТ «ЄПБ») (надалі - «Банк») акційних заходів з нагоди Дня Святого Миколая та Новорічних свят
Ці

офіційні

правила

визначають

порядок

та

умови

проведення

для вкладників - фізичних осіб (надалі - Акція) згідно Рішення Правління № 17/11/2021 від
17.11.2021 року „Про введення акційного Депозитного вкладу «Щедра Зима» для фізичних осіб”.
Акція проводиться з метою розширення кола клієнтів фізичних осіб та заохочення існуючих
клієнтів в якості стимулу подальшої роботи з Банком.
2.

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ

2.1. Терміни та визначення, використані в Офіційних правилах (надалі – Офіційні правила),
мають такі значення:
2.2. Організатор Акції – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ
БАНК».
2.3.
Базова процентна ставка – процентна ставка, яка затверджена в Банку для депозитного
вкладу «Щедра Зима» у національній валюті строком розміщення 6 місяців.
2.4.
Договір банківського вкладу (депозиту) (надалі – Договір) – договір, укладений між
Банком та Учасником Акції в період проведення Акції, на умовах якого Банк відкриває на ім’я
Учасника Акції вкладний (депозитний) рахунок на умовах депозитного вкладу «Щедра Зима» у
національній валюті строком розміщення 6 місяців під визначений процент (дохід) і підлягає
поверненню Учаснику Акції відповідно до законодавства України та умов Договору.
2.5.

ГО – головний офіс.

2.6.
Відділення – відокремлені структурні підрозділи Банку на території яких фізичні особи
мають можливість укласти Договір.
2.7.
Вкладники – Учасники Акції, які отримали додатковий бонус шляхом його визначення за
допомогою лотерейного згортка.
2.8.
Лотерейний згорток –інструмент у вигляді картки на паперовому носії скріпленого
люверсом, який містить інформацію про розмір додаткового бонусу, після розкриття якого Учасник
Акції матиме можливість дізнатися про розмір отриманого додаткового бонусу.
2.9.
Учасник Акції – Учасники Акції – Учасниками Акції є дієздатні громадяни України, яким
на момент оформлення депозитного договору, що приймає участь в Акції, виповнилося 18 років,
при виконанні ними умов участі в Акції, що передбачені в цих Офіційних правилах. Учасниками
Акції не можуть бути: акціонери, пов’язані особи, співробітники Банку.
Інформація про Акцію – офіційні правила Акції, а також додаткова інформація, що з’явилася в
період проведення Акції.
3. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
3.1.
Організатором та виконавцем Акції є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 36061927, бульвар Шевченка

Тараса, будинок 11, приміщення 51, м. Київ, 01024, Україна, адреса електронної пошти:
bank@europrombank.kiev.ua, зареєстрований Національним банком України 13.08.2008 за
реєстраційним №326 та надає фінансові послуги згідно з Банківською ліцензією №246 від
08.10.2018 інформація розміщена на веб-сайті Банку: https://europrombank.kiev.ua/.
4. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
4.1. Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та
територій проведення ООС/тимчасово окупованих територій України.
4.2. Акція проводиться у період з «01» грудня 2021 року по «15» січня 2021 року включно (надалі Період проведення Акції).
5. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
5.1.
В Акції беруть участь фізичні особи – дієздатні громадяни України, яким на момент
оформлення депозитного договору, що приймає участь в Акції, виповнилося 18 років, які
звернулися до Банку з метою оформлення строкового вкладу на умовах Акції, що передбачені в
розділі 6 Офіційних правил (далі – Учасник Акції/Учасники Акції).
6. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТА УЧАСТІ В АКЦІЇ
6.1.
Акція діє виключно при розміщенні акційного Депозитного вкладу «Щедра Зима» у
Головному офісі та у всіх діючих відділеннях АТ «ЄПБ».
6.2.
Для участі в Акції клієнту необхідно розмістити депозит на умовах акційного Депозитного
вкладу «Щедра Зима» у Головному офісі або будь - якому відділенні.
6.3.
Кожний клієнт, який укладає депозитний договір акційного Депозитного вкладу «Щедра
Зима» безумовно стає Учасником Акції, згідно якої передбачено додавання до основної процентної
ставки бонусу, що зазначений у лотерейному згортку, що отримується Учасником Акції під час
кожного розміщення коштів на умовах акційного Депозитного вкладу «Щедра Зима».

6.4. Учасник Акції власноруч обирає лотерейний згорток та розриває його, він містить приховану
інформацію про розмір додаткового бонусу, який додається до базової ставки діючої для обраного
строку розміщення депозитного вкладу.
6.5.
Лотерейний згорток може містити бонус у розмірі +0,1%, +0,2%, або +0,5%. Бонус додається
до базової відсоткової ставки депозитного вкладу одночасно з оформленням Депозитного вкладу
«Щедра Зима».
6.6.
разі:

Умови Акції поширюються на розміщення акційного Депозитного вкладу «Щедра Зима» у

6.6.1. Оформлення вкладу вперше на суму 100 000,00 грн. (пролонгація за умовами депозиту
«Щедра зима» не передбачена).
7.

ПОДАРУНКИ АКЦІЇ

7.1.
Відповідно до умов Акції під подарунками Акції маються на увазі – лотерейні згортки,
номінал яких додається до основної процентної ставки вкладу «Щедра Зима», загальною кількістю
– 200 штук:
•

Номінал 0,1% - 150 шт.

•

Номінал 0,2% - 30 шт.

•

Номінал 0,5% грн. – 20 шт.

7.2.
Загальна кількість лотерейних згортків Акції є обмеженою та становить вищезазначену
кількість на весь період проведення Акції.
7.3.
Відповідальність Організатора Акції обмежується вичерпанням кількості лотерейних
згортків, вказаних в п.6.1. даних Офіційних правил. Видача лотерейних згортків здійснюється
виключно у межах загальної кількості Акції.
7.4.
Учасник Акції отримує лотерейний згорток, за умови наявності на момент здобуття права
на його отримання в момент розміщення вкладу.
8. ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ
8.1.
Всю інформацію про Акцію можна дізнатися за телефоном Організатора Акції (044) 27747-03 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України за умовами тарифів
оператору).
8.2.
Інформування щодо правил, умов проведення Акції або змін до них здійснюється шляхом
розміщення цих Офіційних правил на веб-сайті Банку https://europrombank.kiev.ua/.
8.3. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені протягом усього Періоду проведення
Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на веб-сайті Банку,
якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Офіційних
правил. Якщо Учасник Акції продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Офіційних
правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Офіційцних правил.
8.4. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора Акції, будь-який етап цієї Акції
не може проводитися так, як це заплановано, або у випадку виникнення обставин, що знаходиться
поза межами контролю Організатора Акції та які впливають на виконання, безпеку, достовірність
визначення результатів та/або належне проведення Акції, Організатор Акції може на свій власний
розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або
ж визнати недійсними в рамках Акції будь-які інші дії тощо.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1.
Лотерейні згортки обміну, поверненню, відшкодуванню в грошовому еквіваленті не
підлягають.
9.2.
Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор Акції не зобов’язаний вести
переписку, надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов
проведення Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо даної Акції.
9.3.
Учасники Акції несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації для
участі в Акції.
9.4.
У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Офіційних
правил, та/або питань, не врегульованих цими Офіційними правилами, остаточне рішення
приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.
9.5.
Дані Офіційні правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції
протягом всього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних Офіційних правил та
умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж
порядку, що визначений для інформування про Офіційні правила та умови Акції. Такі зміни та
доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на веб-сайті Банку, якщо інше не буде
спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до даних Офіційних правил та умов.
Організатор Акції не несе відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені
з такими змінами.

9.6.
Приймаючи участь в Акції тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з
даними Офіційними правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення
Учасником Акції цим Офіційних правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих
Офіційних правил (в т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання
лотерейного згортка тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа
не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, а результати участі цього
Учасника Акції у Акції визнаються недійсними.
9.7.
Беручи участь у цій Акції кожен Учасник Акції тим самим надає згоду Організатору Акції
на обробку його персональних даних з метою проведення Акції.
9.8.
Акція направлена на рекламу послуг та продуктів АТ «ЄПБ». Участь в Акції є безоплатною:
Організатор не отримує винагороди від Учасників Акції за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною,
послугою у сфері грального бізнесу, дані Офіційні правила не є публічною обіцянкою винагороди.
9.9.
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 Акції. При
цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

