
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Правління  Акціонерного товариства 

«Комерційний Індустріальний Банк» 

протокол № 18/05-1  від 18 травня 2022 року 

 

 

Правила проведення акції «Синергія доброї волі» для суб’єктів господарювання та 

суб’єктів незалежної професійної діяльності 

 

1. Організатор, Партнер та Виконавець акції «Синергія доброї волі» (далі – Акція)       

1.1. Організатором і виконавцем Акції є Акціонерне товариство «Комерційний 

Індустріальний Банк», яке зареєстровано відповідно до законодавства України та 

юридичною адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6 (далі – Організатор, Банк, 

АТ «КІБ»). 

1.2. Партнер Акції: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МРІЇ ДІТЕЙ» (код ЄДРПОУ 39300789, 

Україна, 08292, Київська область, місто Буча(пн), вулиця Вокзальна, будинок 115). 

1.3. Акція проводиться з метою допомоги у відбудуванні інфраструктури міста Бучі 

Київської області, що постраждала внаслідок російського вторгнення в Україну 2022 року, 

а саме - Закладу дошкільної освіти  (ясла-садок) комбінованого типу №3 «Козачок» 

Бучанської міської ради Київської області, та залучення коштів юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність та 

мають поточні рахунки, відкриті в АТ «КІБ». 

2. Учасники Акції 

2.1. Учасниками Акції (далі - Учасники Акції або Учасники) є юридичні особи, фізичні 

особи-підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність та 

відповідають наступним вимогам:  

- є резидентами України;  

- мають бути зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а фізичні особи, які 

провадить незалежну професійну діяльність (або фізичні особи, які має статус 

особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) повинні бути взяті на облік 

у контролюючому органі; 

- зареєстровані в АТ «КІБ» та мають відкриті поточні рахунки у Банку (за 

балансовими рахунками 2600/2621/2650) в національній валюті після 24.02.2022р. 

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь особи, які не 

відповідають умовам або не виконують умови даних Правил. 

2.3. Право на участь у Акції, а також на отримання Заохочення за Акцією не може бути 

уступлено/передано Учасником Акції третім особам. 

3. Територія та строки проведення Акції 

3.1. Акція проводиться на всій території України, де відкриті відділення АТ «КІБ», за 

винятком територій на яких проводяться воєнні (бойові) дії та територій, що перебувають 

під загрозою окупації або тимчасово окуповані державою-агресором/державою-

окупантом.  

3.2. Акція проводиться в період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», а саме - з 23 травня 2022 року до 31 

липня 2022 року (далі - Період проведення Акції), у відповідності з Правилами Акції.  

3.3. Строк проведення Акції може бути змінений Організатором за його власним 

рішенням самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути 

передбачені Організатором. 



4. Умови участі в Акції 

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає умовам пункту 2 

цих Правил, необхідно протягом Періоду проведення Акції звернутися до обслуговуючого 

відділення Банку та оформити Лист-запит щодо індивідуальних тарифів в рамках 

Договору банківського рахунку та комплексного надання послуг (за формою додатка до 

цих Правил) (далі – Лист-запит).  

 У Листі–запиті  вказується тариф в рамках дії акції «Синергія доброї волі» (далі – 

акційний тариф) та розмір відрахувань (у процентах) допомоги Клієнта на відбудування 

інфраструктури м. Буча Київської області, а саме – Закладу дошкільної освіти  (ясла-садок) 

комбінованого типу №3 «Козачок» Бучанської міської ради Київської області. 

4.2. Один Учасник може взяти участь в Акції по кожному поточному рахунку, 

відкритому в Банку. 

5. Фонд Заохочення Акції 

5.1. Фонд Заохочення Акції складається з акційного тарифу, визначеного п.4.3. 

Стандартних тарифів з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність в АТ 

«КІБ» (далі - Тариф) -  «Плата на залишок коштів на поточному рахунку в національній 

валюті (% річних)» у розмірі 7,5% річних. 

5.2. Учасник Акції самостійно визначає розмір відрахувань від суми отриманого 

пасивного доходу (а саме - нарахованих процентів на залишки коштів на поточному 

рахунку в національній валюті) на допомогу, але не менше 5,00%, які за дозволом 

Учасника Акції перераховується через транзитний рахунок Банку 2909 на наступні 

реквізити: 

- Благодійний фонд «МРІЇ ДІТЕЙ» (код ЄДРПОУ 39300789) рахунок № 

UA433052990000026007010103391 ПАО КБ «ПриватБанк» код Банку 305299 

5.3. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Заохочення 

Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, що не передбачені цими Правилами, 

або збільшити/зменшити розмір наявних Заохочень. 

6. Порядок Участі в Акції та умови отримання Заохочень 

6.1. Встановлення акційного тарифу здійснюється з дати підписання Листа-запиту та 

закінчується  датою останнього дня Періоду проведення Акції, визначеного підпунктом 

3.2 пункту 3 цих Правил. 

6.2. Результати визначення Учасників Акції, які отримують акційний тариф відповідно 

до умов цих Правил, є остаточними і оскарженню не підлягають. 

7. Інші умови Акції 

7.1. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з Правилами Акції 

і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил (у т.ч. 

порядку та строків проведення Акції) або відмова Учасника від належного виконання цих 

Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому такий Учасник не 

має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації. 

7.2. Інформація про Акцію, Правила та умови Акції розміщуються на: веб-сайті Банку 

https://cib.com.ua/uk/, інформаційних стендах відділень Банку, в яких обслуговуються 

Учасники, а також можуть розповсюджуватись на розсуд Організатора за допомогою 

розсилки листів електронною поштою, смс-повідомлень на наявні у Організатора мобільні 

номери. 

7.3. Умови Акції для Учасників - фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які 

провадять незалежну професійну діяльність, підлягають виконанню вимог Закону 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб (зокрема, Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування 

вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, 

затвердженої Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

від 26.05.2016 № 825, зі змінами) з наданням таким фізичній особам актуальної інформації 

та Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб (за типовою формою, 

затвердженою Фондом гарантування вкладів фізичних осіб). 

https://cib.com.ua/uk/


7.4. Додаткові роз’яснення щодо Умов Акції здійснюються за телефоном Контакт-

центру Банку 0-800-501-200 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів 

у межах України) або у Відділеннях Банку.  

7.5. Правила та Умови проведення Акції можуть бути змінені та/або доповнені 

Організатором протягом всього Періоду проведення Акції. Зміни та доповнення до цих 

Правил та умов Акції затверджуються Правлінням Банку та оприлюднюються відповідно 

до підпункту 7.2 пункту 7 цих Правил. 

7.6. Зміни та доповнення до цих Правил набувають чинності з моменту їх опублікування, 

якщо інше не буде визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та 

умов.  

7.7. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори 

або в будь-який інший спосіб не контактувати з Учасниками Акції.  

7.8. У випадку 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. 

При цьому, рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає. 

8. Права та обов`язки Учасника Акції 

8.1. Права Учасника Акції: 

8.1.1. Ознайомитися з цими Правилами.  

8.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному цими Правилами.  

8.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил в передбаченому Правилами порядку.  

8.2. Обов’язки Учасника Акції:  

8.2.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до цих Правил.  

9. Права та обов`язки Організатора Акції 

9.1. Обов’язки Організатора:  

9.1.1. Здійснити надання Заохочення за Акцією Учаснику Акції відповідно до цих 

Правил.  

9.2. Права Організатора:  

9.2.1. Відмовити у наданні Заохочення за Акцією Учаснику Акції у випадку 

недотримання ним умов цих Правил.  

9.2.2. Змінювати Правила та Умови проведення Акції протягом всього Періоду 

проведення Акції, визначеного підпунктом 3.2 пункту 3 цих Правил. 

9.3. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

умов Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, 

повінь, військові дії будь-якого характеру, в т.ч. оголошення війни, блокади, суттєві зміни 

у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин. Факт дії 

таких обставин повинен бути підтверджений відповідним документом Торгово-

промислової палати України чи іншого компетентного органу.  

9.4. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб 

Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення за Акцією. Організатор Акції не бере 

на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. Рішення 

Організатора Акції щодо визначення Учасників Акції є остаточними і не підлягають 

оскарженню.  

9.5. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої 

Учасниками Акції інформації, в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ними.  

10. Застереження 

10.1. Для того, щоб уникнути непорозумінь, Клієнт повинен ознайомитися із умовами 

Акції, визначеними цими Правилами. 

10.2. Просимо прийняти до уваги, що Організатор в будь-якому випадку залишає за собою 

право в будь-який момент припинити Акцію, навіть якщо таке припинення відбудеться до 

її закінчення. Інформація про припинення Акції розміщується на веб-сайті Банку 

https://cib.com.ua/uk/ та у місцях обслуговування Учасників. 

 

  

https://cib.com.ua/uk/


Додаток до Правил проведення акції «Синергія доброї волі» 

 

 
 

 

Лист-запит № ___  

 щодо індивідуальних тарифів в рамках Договору банківського рахунку та 

комплексного надання послуг № ____ від «__» ____ 20__ р. 

 

м. __________                                                                      «___» __________ 

20__ р. 

   

     

Найменування Клієнта __________ 

Код за ЄДРПОУ Клієнта/  

РНОКПП Клієнта 
__________ 

 

 

Згідно Договору банківського рахунку та комплексного надання послуг № ____ від 

«__» ____ 20__ р. прошу встановити індивідуальний тариф в рамках дії акції «Синергія 

доброї волі»: 

№  пункту 

згідно 

Стандартн

их тарифів 

Назва послуги 

Індивідуальний 

тариф з 

урахуванням умов 

Акції 

4.3. 
Плата на залишки коштів на поточному рахунку в 

національній валюті (% річних) 
7,50% 

Доручаю Банку здійснювати договірне списання _____% від отриманого пасивного 

доходу за наступними реквізитами*: 

 Благодійний фонд «МРІЇ ДІТЕЙ» 

ПАО КБ «ПриватБанк» 

Рахунок № UA433052990000026007010103391 

Код ЄДРПОУ 39300789 

Призначення платежу «Благодійна допомога» 

 

* Перерахування на вказані реквізити здійснюється через транзитний рахунок Банку 2909.  

 

Найменування Клієнта 

Місцезнаходження: _______________ 

Код за ЄДРПОУ/ РНОКПП Клієнта: ____ 

Посада  керівника Клієнта                        _______________________ /ПІБ керівника 

Клієнта                                                            М.П. 

 

 

Посада  працівника Банку, який 

прийняв Лист-запит  

(ПІБ працівника Банку)                                      

 ______________________________  

   



                                                                                        

штамп Банку  

 

Дата прийняття ___________________   

Час прийняття   ______ год. ______   хв. 

 

 

 

 

ВІДМІТКИ БАНКУ: 

 

 Встановлення тарифу  ПОГОДЖЕНО.  

Зазначений тариф діє з «__» ____ 20__ року до «31» липня  2022 року (включно). 

 

Всі інші послуги, що не зазначені у даному запиті, тарифікуються відповідно до умов 

Договору банківського рахунку та комплексного надання послуг №_____ від «__» 

____ 20__ р. та Стандартних тарифів з розрахунково-касового обслуговування 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які здійснюють 

незалежну професійну діяльність в АТ «КІБ», які є публічними та розміщуються на 

корпоративному сайті Банку http://cib.com.ua/ (далі – Стандартні тарифи на 

обслуговування корпоративних клієнтів). 

Після настання зазначеної вище дати припинення дії індивідуальних тарифів, 

обслуговування Клієнта здійснюється згідно Стандартних тарифів на 

обслуговування корпоративних клієнтів, які є публічними та розміщуються на 

корпоративному сайті Банку http://cib.com.ua/. 

 

 

АТ «КІБ» 

Юридична адреса: вул. Бульварно-Кудрявська, 6, м.Київ, 04053 

Місцезнаходження:___________ __________________________________ 

кор/р  UA453000010000032005118001026 в НБУ  

ЄДРПОУ 21580639, Код банку 322540,  ІПН 215806326591 

Тел./факс. ______ 

Посада керівника відділення  

АТ «КІБ»                                                                ____________________ / ПІБ керівника                                                       

М.П. 
 

 
 

 
 

 

 

 

http://cib.com.ua/
http://cib.com.ua/

