Затверджено Рішенням Правління
АТ «КІБ»
№06/11-4 від 06 листопада 2018р.
Голова Правління
_______________ Путінцева Т.В.
Правила проведення акції за депозитними рахунками (далі Правила)
«Нам 25 років» (далі Акція).
1. Організатор та Виконавець Акції
1.1. Організатором і виконавцем Акції є Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний
Банк», яке зареєстровано відповідно до законодавства України за адресою: м. Київ, вул.
Бульварно-Кудрявська, 6 (далі – Організатор, Банк).
1.2. Акція проводиться з метою залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб.
2. Учасники Акції
2.1. Учасниками Акції (далі - Учасники Акції або Учасники) є фізичні особи, які в період дії Акції
відкрили в Банку депозитний рахунок та розмістили на ньому кошти (далі Вклад) на умовах,
визначених п.4 цих Правил.
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.
3. Територія та строки проведення Акції
3.1. Акція проводиться на всій території України, за винятком території АРК Крим та
м.Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод
громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014р. №1207-VII», а також
ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (згідно Переліку
населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014р.
№1085-р (зі змінами та доповненнями)) в період з 12 листопада 2018 по 14 грудня 2018
року включно (далі - Період проведення Акції) у відповідності з Правилами Акції.
3.2. Термін 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 п.п. 2.1. цих
Правил, необхідно протягом Періоду проведення Акції розмістити кошти на вклад (депозит)
в національній валюті. При цьому, вклад розміщується на строк від 6 місяців і більше на
умовах депозитного продукту «Максимальний дохід».
4.2. Кількість вкладів, які беруть участь в Акції, Учасникам Акції не обмежена.
4.3. Кількість витягнутих скретч-карт дорівнює кількості оформлених Учасником Акції вкладів.
5. Фонд Заохочення Акції.
5.1. Фонд Заохочення Акції складають 1 500 (одна тисяча п’ятсот) скретч-карт з вказаними у них
додатковими процентами до діючої у Організатора на дату розміщення Вкладу процентної
ставки за вкладами «Максимальний дохід».
5.2. Розмір збільшення процентної ставки зазначений у скретч-картці. Можливі розміри
збільшення процентної ставки – «0,5», «0,75», «1», «1,5», «2,5» процентів річних.
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 розмір наявних Заохочень (додаткових процентних ставок).
6. Порядок Участі в Акції та умови отримання Заохочень.

6.1. Визначення розміру збільшення процентної ставки (розміру додаткових процентів)
здійснюється в момент оформлення Вкладу шляхом витягування особисто Учасником Акції
однієї скретч-карти з коробки для скретч-карт, розміщеної в кожному відділенні Банку, в
якому здійснюється оформлення та підписання депозитного договору клієнта.
6.2. Розмір, на який збільшується процентна ставка, вказаний на скретч-карті та додається до
процентної ставки за Вкладом, що діє на момент укладення Договору банківського вкладу.
Процентна ставка за Вкладом відображається в типовому Договорі банківського вкладу.
6.3. Результати визначення Учасників Акції, які отримують Заохочення (тобто бонус у вигляді
збільшення процентної ставки) відповідно до умов цих Правил, є остаточними і оскарженню
не підлягають.
6.4. Інші умови лояльності, що діють у Банку, за умови участі в Учасника Акції, на вклади
«Максимальний дохід» в національній валюті на строк від 6 місяців не розповсюджуються.
6.5. Програми лояльності не плюсуються.
6.6. У випадку, якщо здійснюється автоматичне продовження договору за згодою вкладника на
той же самий строк, за вкладом встановлюється ставка, що діє у Банку на момент
продовження вкладу за відповідним видом вкладу. Умови лояльності, застосовані до
вкладу по Акції, повторно не застосовуються.
7. Інші умови Акції
7.1. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і
свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова
Учасника від належного виконання цих Правил (в т.ч. порядку та строків проведення Акції)
вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на
одержання від Організатора будь-якої компенсації.
7.2. Інформація про Акцію, Правила та умови Акції розміщуються на Інтернет-сайті Банку
https://cib.com.ua/uk/, у місцях обслуговування Учасників, а також можуть
розповсюджуватись на розсуд Організатора за допомогою розсилки листів електронною
поштою, смс-повідомлень на наявні у Організатора мобільні номери.
7.3. 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 співробітниками відділень.
8. Інші умови Акції.
8.1. Правила та Умови проведення Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором
протягом всього строку проведення Акції. Зміни та доповнення до Правил та умов Акції
затверджуються Правлінням Банку та оприлюднюються відповідно до п.п. 7.2. цих Правил.
8.2. Зміни та доповнення до Правил Акції набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо
інше не буде визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
8.3. 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.
8.4. Організатор Акції гарантує об’єктивність процедури визначення Учасників Акції, які
отримують Заохочення.
9. Застереження.
9.1. Для того, щоб уникнути непорозумінь, ознайомтесь із Правилами Акції.
9.2. 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 Інтернет-сайті Банку
https://cib.com.ua/uk/ та у місцях обслуговування Учасників.

