Затверджено Рішенням Правління
АТ «КІБ»
№19/11-2 від 19 листопада 2021р.

Правила проведення акції за депозитними рахунками (далі Правила)
«Зимовий хіт» (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 та знаходиться
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, а також відповідають наступним вимогам:
- є громадянами України;
- мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відмітку в паспорті
громадянина України про право здійснювати будь-які платежі без РНОКПП).
2.2. Працівники Банку мають право брати участь в Акції на загальних умовах
2.3. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь особи, які не
відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.
2.4. 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, 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 01 грудня 2021 по 31 січня 2022 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. 2. цих
Правил, необхідно протягом Періоду проведення Акції розмістити кошти на вклад (депозит)
в національній валюті на суму від 1000,00 гривень (включно) або в іноземній валюті на
суму від 100,00 доларів США або Євро (включно). При цьому, вклад розміщується на строк
від 6 місяців і більше на умовах депозитного продукту «Максимальний дохід».
4.2. Один Учасник може взяти участь в Акції один раз на день. У випадку, якщо у клієнта
протягом дня закінчується термін дії більше ніж одного вкладу, всі такі вклади можуть взяти
участь в Акції, при цьому для кожного вкладу використовується окрема скретч-карта. Загальна
кількість вкладів, які беруть участь в Акції протягом всього терміну її дії, Учасникам Акції не
обмежена.
5. Фонд Заохочення Акції.
5.1. Фонд Заохочення Акції складають додаткові проценти 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», «2» та «5» процентів річних.

5.3. Скретч-картки із ставкою «2» та «5» процентів річних розповсюджується лише на вклади
в гривнях. Максимальна сума такого вкладу не може перевищувати 1 млн грн. У випадку, якщо
Учасник Акції витягнув скретч-картку із ставкою «2» чи «5» процентів річних, але бажає
відкрити вклад в іноземній валюті, то така скретч-картка вважається зіпсованою і Учасник акції
має право взяти участь в Акції ще раз і витягнути скретч-картку із бонусом, який
розповсюджується на вклади в іноземній валюті.
5.4. 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 (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.
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 Учасника в Акції, на вклади
«Максимальний дохід» 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 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 веб-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 працівниками відділень.
7.4. Правила та Умови проведення Акції можуть бути змінені та/або доповнені
Організатором протягом всього Періоду проведення Акції. Зміни та доповнення до Правил та
умов Акції затверджуються Правлінням Банку та оприлюднюються відповідно до п.п. 7.2. цих
Правил.
7.5. 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.
7.6. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори або в
будь- який інший спосіб не контактувати з Учасниками Акції.
7.7. 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 даними 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.
9.3. 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, ознайомтесь із Правилами Акції.
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.

