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1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Ці Правила визначають порядок та умови проведення АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (скорочене 

найменування -  АТ «ЄПБ») (далі - Банк) акційних заходів до Дня Святого Миколая 

та новорічних свят для вкладників - фізичних осіб (далі - Акція).  

1.2.  Акція проводиться з метою розширення кола клієнтів-фізичних осіб та 

заохочення існуючих клієнтів до подальшої роботи з Банком. 

2.  ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

2.1.   Терміни та скорочення в цих Правилах вживаються в таких значеннях:  

Акція – заходи, що передбачають заохочення клієнтів Банку щодо розміщення 

грошових коштів на Вклад «Мрії здійснюються» на визначених Банком умовах. 

Базова процентна ставка – процентна ставка, затверджена Банком для  Вкладу 

«Мрії здійснюються» у національній валюті строком розміщення на 3 (три) та 6 

(шість) місяців.  

Відділення – відокремлені структурні підрозділи Банку, які здійснюють банківську 

діяльність від імені Банку в межах повноважень, визначених положенням про 

Відділення, затвердженим уповноваженим органом Банку.   

Договір банківського вкладу (далі – Договір) – договір, укладений між Банком та 

фізичною особою-Учасником Акції (далі – (Учасник акції) в період проведення 

Акції, згідно з умовами якого Банк відкриває  Учаснику Акції вкладний  рахунок, а 

Учасник Акції розміщує на нього кошти на умовах Вкладу «Мрії здійснюються». 

Печиво з передбаченням  – інструмент у вигляді печива, в середині якого 

знаходиться інформація на паперовому носії із зазначенням розміру додаткового 

бонусу, який додається до базової процентної ставки за Вкладом «Мрії 

здійснюються».  

Учасник Акції –  фізичні особи, які уклали з Банком Договір на умовах банківського 

вкладу «Мрії здійснюються».  Учасниками Акції не можуть бути:  

− пов’язані з Банком особи; 

− працівники Банку; 

− неповнолітні особи. 

  3.       ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ 

3.1. Організатором та виконавцем Акції є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», ідентифікаційний код юридичної 

особи 36061927, місцезнаходження: Україна, 01024 м. Київ, бульвар Шевченка 

Тараса, будинок 11, приміщення 51, адреса електронної пошти:  

bank@europrombank.kiev.ua, зареєстрований Національним банком України 
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13.08.2008 за реєстраційним №326 та надає фінансові послуги згідно з Банківською 

ліцензією №246 від 08.10.2018. Інформація розміщена на вебсайті Банку: 

https://europrombank.kiev.ua/. 

4.      МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

4.1.   Акція проводиться в усіх Відділеннях Банку, які відповідно до Положення про 

Відділення мають право залучати Вклади, у період з «01» грудня 2022 року по «01» 

березня 2023 року включно (далі - Період проведення Акції).      

5.      УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТА УЧАСТІ В АКЦІЇ 

5.1. Акційні умови застосовуються виключно при розміщенні Учасником Акції 

банківського Вкладу  «Мрії здійснюються». Кількість  Вкладів для Учасника Акції 

не обмежується. 

5.2.   Учасник Акції власноруч обирає печиво з передбаченням, розламує печиво та 

відкриває передбачення, в якому вказаний розмір додаткового бонусу, що додається 

до базової процентної ставки за Вкладом. Якщо Учасник Акції розміщує декілька 

Вкладів, печиво з передбаченням обирається до кожного Вкладу.  

5.3.   Печиво з передбаченням може містити бонус у розмірі +0,1% або +0,2%, або 

+0,5%. Бонус додається до базової процентної ставки за  Вкладом  одночасно з 

оформленням відповідного Договору банківського вкладу.  При цьому укладається 

Додатковий договір до Договору банківського вкладу «Мрії здійснюються».  

5.4.  У разі поповнення Вкладу, додатковий бонус до базової процентної ставки діє 

на усю суму Вкладу (з урахуванням суми поповнення). 

6. ОБСЯГИ БОНУСІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

6.1.  Для забезпечення проведення Акції Банк замовляє випуск печива з 

передбаченням  загальною кількістю – 250 штук, у тому числі: 

• з бонусом у розмірі 0,1% –  100 шт. 

• з бонусом у розмірі  0,2% – 100 шт. 

• з бонусом у розмірі  0,5%  – 50 шт. 

Банк не випускає печиво з передбаченням, у якому відсутній розмір бонусу до 

базової процентної ставки або такий бонус дорівнює нулю.  

6.2. Загальна кількість печива з передбаченням є обмеженою та використовується 

Відділеннями Банку протягом усього  періоду проведення Акції. У разі 

використання печива з передбаченням до закінчення строку проведення Акції, Банк 

має право достроково закінчити проведення Акції.  

https://europrombank.kiev.ua/
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6.3. Відповідальність Організатора Акції обмежується вичерпною кількістю печива 

з передбаченням, указаною в п. 6.1  цих Правил.  

6.4.  Розподіл загальної кількості печива з передбаченням між Відділеннями Банку 

здійснюється  з урахуванням регіону розташування Відділення Банку, депозитного 

портфеля Відділення тощо. 

7.  ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ 

7.1. Інформування щодо правил, умов проведення Акції або змін до них 

здійснюється Банком шляхом оприлюднення відповідної інформації (у тому числі 

цих Правил) на вебсайті Банку https://europrombank.kiev.ua/. 

Також усю інформацію про Акцію можна дізнатися за телефоном Організатора Акції 

(044) 277-47-03 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України - 

згідно з умовами тарифів оператора). 

7.2.    Банк має право змінювати та/або доповнювати правила проведення Акції 

протягом усього періоду її проведення. Такі зміни та доповнення набувають 

чинності з моменту їх оприлюднення на вебсайті Банку, якщо інше не буде 

спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до правил. Якщо 

Учасник Акції продовжує брати учать в Акції після внесення змін до правил її 

проведення, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до правил. 

7.3.    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. 

8.  ІНШІ УМОВИ 

8.1. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих 

Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення 

приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

8.2. 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 грою,  послугою у сфері грального бізнесу.  

8.3.    У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих  

Правил, та/або питань, не врегульованих цими  Правилами, остаточне рішення про 

таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно 

https://europrombank.kiev.ua/
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Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не 

підлягає оскарженню. 
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