
 
 

 
 
 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 
«ЗАЛУЧИ ДРУГА» В АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

 
 
ТЕРМІНИ:  
 
Банк (Організатор) – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код 
ЄДРПОУ: 14352406, місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 32.  
 

1. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ  
 

1.1. Організатором акції «Залучи друга» (далі – Акція) є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код ЄДРПОУ: 14352406, місцезнаходження: Україна, 01033, 
м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32 (далі – Банк). 
 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ  
 

2.1. Участь в Акції можуть брати наступні фізичні особи, що досягли повноліття (18 
років) та відповідають усім умовам Акції (далі – Учасники акції): 
- Клієнти - фізичні особи, які мають діючий поточний/картковий рахунок у національній 
валюті (гривні); 
- Друзі - фізичні особи,  які мають намір укласти з Банком договір за будь-яким з діючих 
продуктів Банку, вказаних в п. 4.2 даних Правил.  
2.2. Учасниками Акції не можуть бути: 
- фізичні особи – нерезиденти України; 
- працівники Організатора Акції та/або афілійовані з ним особи. 
2.3. Участь в Акції є безкоштовною: Банк не отримує винагороди від Учасників Акції за 
їхню участь в Акції.  
 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ  
 

3.1. Строки проведення: Акція проводиться у період з 15 лютого 2022 року по 29 квітня 
2022 року включно. 
3.2. Місце проведення Акції: територія України, крім Автономної Республіки Крим і 
тимчасово окупованих територій, на яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження. 
 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ  
 

4.1. Для Клієнта: 
    - зареєструватися для участі в акції на офіційному сайті банку 
http://creditdnepr.com.ua, вказавши свої основний номер телефону та ідентифікаційні 
данні,  та отримати Промо-код1; 
    - мати діючий поточний/картковий рахунок у національній валюті (гривні), без 
блокування/арешту; 

                                                      

 
1 Промо-код – індивідуальний числовий номер, який надсилається на основний номер телефону Клієнта, 

повідомлений ним Банку. У разі втрати/неотримання промо-коду Клієнту необхідно звернутися до контакт-
центру за додатковою інформацією. 

http://creditdnepr.com.ua/
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    - повідомити Другу свій індивідуальний Промо-код; 
    - не мати простроченої заборгованості в розмірі більше 150 гривень (або еквівалент 
в іншій валюті) перед Банком на момент виплати грошової винагороди. 
4.2. Для Друга: 
    - повідомити Банку індивідуальний Промо-код Клієнта шляхом оформлення заявки 
на кредит на офіційному сайті банку http://creditdnepr.com.ua та укласти з Банком 
договір на отримання кредиту готівкою та/або кредитної картки (далі – Угода), але не 
мати діючих кредитних договорів протягом 180 днів до дати укладання Угоди за 
наступними продуктам: 
    - «Кредит готівкою»  (далі – Кредит готівкою); 
   -  «Кредитна картка без пільгового періоду»,  «Кредитна картка без пільгового 
періоду «250», «Кредитна карта з пільговим  періодом»,  «Кредитна карта з пільговим 
періодом «Шара», «Кредитна картка без пільгового періоду (Чесна картка)»  (далі 
разом або кожний окремо - Кредитна картка); 
    - мати діючу Угоду та діючий поточний/картковий рахунок у національній валюті 
(гривні) на момент виплати Банком грошової винагороди; 
    - не мати простроченої заборгованості в розмірі більше 150 гривень (або еквівалент 
в іншій валюті) перед Банком на момент виплати грошової винагороди. 

  
5. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ  

 
5.1. За умови одночасного дотримання вимог Розділу 4 та п. 5.5 цих Правил Клієнти 
отримують грошову винагороду за кожного Друга, з яким Банк уклав Угоду на умовах 
чинних продуктів, в розмірі, вказаному в п. 5.8 цих Правил.   
5.2. Про те, що Угода з Банком укладена на підставі рекомендації Клієнта, буде 
свідчити надання Другом при оформленні заявки на кредит на офіційному сайті Банку 
http://creditdnepr.com.ua Промо-кода Клієнта. В подальшому Промо-код вказується в 
Угоді Друга. 
5.3. У випадку, якщо Другом Клієнта при оформленні заявки на кредит на офіційному 
сайті банку http://creditdnepr.com.ua не було/було невірно  вказано  Промо-код Клієнта, 
Клієнт не має права на отримання грошової винагороди. 
5.4. Умовами Акції кількість Друзів та Угод, які вони уклали з Банком, не обмежується. 
5.5. Клієнт отримує грошову винагороду в разі, якщо Друг: 

- не відмовився від кредиту протягом перших 14 календарних днів згідно з 
Законом України «Про споживче кредитування»; 

- на момент здійснення виплати грошової винагороди не має простроченої 
заборгованості в розмірі більше 150 гривень (або еквівалент в іншій валюті) та не 
здійснив повного дострокового погашення кредиту. 
5.6. Право на одержання грошової винагороди не може бути передано Клієнтом третім 
особам. 
5.7. Клієнт отримує грошову винагороду за підсумками календарного місяця сумарно 
за всіх Друзів, які скористалися його Промо-кодом в рамках Акції та уклали з Банком 
Угоду. Перерахування Банком грошової винагороди на поточний рахунок Клієнта в 
Банку здійснюється в період з 20 числа до останнього робочого дня місяця, наступного 
за місяцем, в якому було укладено Угоду між Банком та Другом/Друзями в рамках Акції. 
5.8. При дотриманні Клієнтом та Другом Правил Акції Банк виплачує Клієнту фіксовану 
грошову винагороду в наступному розмірі: 
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Продукт 
 Сума кредиту за договором,  

укладеним Другом (грн) 
Сума грошової 

винагороди Клієнта 
(грн)  від   до  

Кредит 
готівкою 

         3 000.00          10 000.00                150.00   

       10 000.01          25 000.00                375.00   

       25 000.01          50 000.00                937.50   

       50 000.01          75 000.00             1 875.00   

       75 000.01        150 000.00             2 000.00   

     150 000.01        500 000.00             2 500.00   

Кредитна 
картка 

 будь-яка сума               250.00   

 
5.8.1. Нарахована відповідно до п. 5.8 Правил грошова винагорода виплачується 
Клієнту після утримання з такої винагороди податків та обов’язкових платежів та 
перерахування їх до бюджету України в розмірі та порядку, визначеному чинним 
законодавством України, та зараховується на поточний рахунок Клієнта.  
5.9. Організатор виконує функцію податкового агента відповідно до вимог чинного 
законодавства України та здійснює нарахування, утримання та перерахування до 
бюджету сум податків та зборів та відображення інформації щодо сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку (Клієнтів), і сум утриманого з 
них податку до відповідних податкових органів. 
 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ  
 

6.1. Права Учасника Акції: взяти участь в Акції у порядку, визначеному цими 
Правилами.  
6.2. Обов’язки Учасника Акції: дотримуватись умов Акції. 
 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ  
 

7.1. Права Організатора Акції:  
7.1.1. Відмовити Клієнту та/або Другу в участі в Акції у випадку недотримання 
учасником умов Акції.  
7.1.2. Здійснити дострокове припинення/зупинення/скасування Акції у порядку, 
визначеному п. 11.2 цих Правил Акції. 
7.2. Обов’язки Організатора Акції:  
7.2.1. Виплатити Клієнту суму грошової винагороди на умовах та у порядку, 
передбачених цими Правилами. 
 

8. ОБМЕЖЕННЯ  
 

8.1.  Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання/несвоєчасне 
виконання своїх зобов’язань в рамках Акції у разі настання форс-мажорних обставин, 
таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, 
суттєві зміни у законодавстві, обмеження роботи Організатора Акції, викликані 
проведенням протиепідемічних або карантинних заходів та інших непідвладних 
контролю з боку Організатора Акції обставин. 
 
8.2. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої 
Учасниками Акції інформації, у тому числі контактної інформації для зв'язку з ними.  
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9. СПОСОБИ ТА ПОРЯДКИ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО УМОВИ ЇЇ 

ПРОВЕДЕННЯ 
 

Інформація щодо проведення Акції, умови Акції, у тому числі зміни умов проведення 
Акції, доводяться до відома клієнтів Банку шляхом розміщення Правил Акції на 
офіційному сайті організатора Акції за посиланням http://creditdnepr.com.ua. 
  
 

10. СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО ДОСТРОКОВЕ 
ПРИПИНЕННЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ  
 

У разі дострокового припинення проведення Акції повідомлення про це буде здійснено 
шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Організатора Акції за посиланням 
http://creditdnepr.com.ua. 
 

11. ІНШІ УМОВИ  
 

11.1. Рішення Організатора Акції з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є 
остаточними та перегляду не підлягають.  
11.2. Організатор Акції залишає за собою право достроково припинити (скасувати), 
призупиняти проведення Акції та змінювати дані умови шляхом розміщення 
відповідної інформації про це на офіційному сайті Організатора Акції за посиланням 
http://creditdnepr.com.ua. 
11.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих 
умов, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення про таке 
тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно 
Організатором Акції. 

 
12. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 
12.1. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення 
з офіційними правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними, зобов’язується 
дотримуватися та виконувати їх і добровільно погоджується надати Організатору згоду 
на будь-яке правомірне використання Організатором наданої Учасником Акції для 
участі в Акції інформації, зокрема, але не обмежуючись, на безоплатне використання 
його персональних даних, у тому числі імені, прізвища, відеоматеріалів, фотографій, 
інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у тому 
числі право публікації у засобах масової інформації, інтернеті, будь-яких друкованих, 
аудіо- та відеоматеріалах, в інтерв'ю із засобами масової інформації та/або із будь-
якою іншою метою, а також для надсилання інформації, повідомлень (у тому числі 
рекламного характеру) тощо, без жодних обмежень за територією, часом та способом 
використання. При цьому таке використання даних Учасника Акції здійснюється 
Організатором на безкоштовній основі. 
12.2. Організатор не несе відповідальності за захист персональних даних, розміщених 
самостійно Учасником Акції, від неправомірного або випадкового доступу до них, 
знищення, спотворення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а 
також інших неправомірних дій третіх осіб. 
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