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ЛИСТ  
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«Великий прибуток» В АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 
 
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ 
1.1. Організатором акції «Великий прибуток» (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 беруть фізичні особи - нові та діючі клієнти Банку, які уклали договір банківського вкладу на умовах 
банківських продуктів «Надійний строковий» або «Надійний VIP строковий» у національній валюті (далі - Угода) у період 
проведення Акції, за умови виконання ними Умов участі в Акції, що передбачені розділом 4 цих Офіційних правил Акції 
(далі – Правила). 
2.2. Учасниками Акції не можуть бути працівники Організатора Акції та пов’язані особи Банку. 
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: у період з 03 грудня 2021 року до 14 січня 2022 року (включно) (далі – Період проведення Акції). 
3.2. Місце проведення Акції: територія України, крім Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій, що 
не контролюються українською владою. 
 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 
4.1. Акція розповсюджується на фізичних осіб - нових та діючих клієнтів Банку, які протягом Періоду проведення Акції, 
визначеного в п. 3.1 Правил, уклали договір банківського вкладу «Надійний строковий» або «Надійний VIP строковий» у 
національній валюті на таких умовах: 
 

 «Надійний строковий» «Надійний VIP строковий» 

Валюта вкладу національна валюта 

Строк вкладу від 120 до 450 днів 

Процентна ставка Згідно діючих умов залучення вкладів на дату укладення такої Угоди 

Мінімальна сума 
вкладу 

- у відділенні Банку 25 000 грн; 
- через СДО FreeBank (веб-версія) 10 000 грн 

- у відділенні Банку 250 000 грн; 
- через СДО FreeBank (веб-версія) 10 000 грн 

Пролонгація вкладу Здійснюється автоматично на базових умовах, що діють на момент пролонгації 

Поповнення вкладу Передбачено, згідно умов залучення 

Дострокове розірвання Не передбачене 

Виплата відсотків В кінці строку 

 
- Учасник Акції на момент прийняття участі в Акції не має діючих банківських вкладів; 
- Учасник Акції на момент прийняття участі в Акції не мав діючих банківських вкладів протягом 30 та більше календарних 
днів; 
- при укладанні Угоди у відділенні Банку Учасник Акції повинен повідомити працівнику відділення про бажання оформити 
банківський вклад за акційною ставкою, у разі якщо клієнт підпадає під Умови даної Акції; 
- при укладанні Угоди за допомогою СДО FreeBank (веб-версія) Учасник Акції повинен самостійно ввести індивідуальний 
промо-код1 у відповідній формі під час оформлення Угоди. 
 
4.2. При дотриманні умов пп. 3.1 та 4.1 цих Правил Учасники Акції мають можливість оформити Угоду за Акційною ставкою, 
що діє на момент укладання цієї Угоди згідно з рішенням колегіального органу Банку. 
4.3. Організатор Акції залишає за собою право в односторонньому порядку змінити розмір Акційної ставки та/або 
переглянути умови Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них у порядку, визначеному цими 
Правилами.   
4.4. Організатор гарантує право Учасника скористатися Акційною ставкою у випадку дотримання умов цих Правил. Для 
цього між Учасником Акції і Організатором у день розміщення вкладу укладається Договір банківського вкладу. 

                                                           
1 Промо-код – індивідуальний числовий номер, який надсилається на контактний номер телефону Клієнта, повідомлений ним Банку. Промо-коди 

отримують фізичні особи - нові та діючі клієнти Банку, які відповідають вимогам, зазначеним в п.4.1. Промо-код не є винагородою за участь в Акції, а 
надає технічну можливість укласти угоду у відділенні та через СДО FreeBank (веб-версія) за Акційною ставкою. У разі втрати/неотримання промо-

коду, Клієнту необхідно звернутися до контакт-центру Банку, або у відділення Банку. 
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4.5. Акційна ставка, що діє в рамках даної Акції, не сумується з іншими програмами лояльності, що діють на момент 
укладання Угоди в Банку. 
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ  
5.1. Права Учасника Акції: 
5.1.1. Ознайомитись з Правилами. 
5.1.2. Взяти участь в Акції у порядку, визначеному цими Правилами. 
5.2. Обов’язки Учасника Акції: 
5.2.1. Дотримуватись умов Акції відповідно до цих Правил. 
 
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ  
6.1. Права Організатора Акції: 
6.1.1. Відмовити Учаснику Акції в укладанні Угоди за Акційною ставко, у випадку недотримання Учасником даних Правил. 
6.1.2. Здійснити дострокове припинення/зупинення/скасування/зміну умов Акції у порядку, визначеному п. 9.2 цих Правил. 
6.2. Обов’язки Організатора Акції: 
6.2.1. Виконати умови Акції у порядку, передбаченому цими Правилами. 
 
7. ОБМЕЖЕННЯ  
7.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, 
повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, та інших непідвладних контролю з боку 
Організатора Акції обставин. 
7.2. Організатор Акції не несе відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником Акції 
неповних, застарілих, недостовірних даних (інформації), у тому числі контактної інформації для зв'язку з ним.  
7.3. Якщо Учасник Акції, який має право на  укладання угоди за Акційною ставкою, з будь-яких причин, що не залежать від 
Організатора Акції не має можливості скористатися цією пропозицією , такий Учасник Акції не має права отримання жодних 
додаткових привілеїв, компенсацій або інших виплат від Організатора Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за 
неможливість Учасником Акції укладання Угоди за Акційною ставкою з будь-яких причин, що не залежать від Організатора 
Акції. 
 
8. ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО УМОВИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ  
8.1. Інформація щодо проведення Акції, умови Акції, у тому числі зміни умов проведення Акції, доводяться до відома 
клієнтів шляхом розміщення Правил Акції на офіційному сайті Організатора Акції за посиланням https://creditdnepr.com.ua. 
 
9. ІНШІ УМОВИ  
9.1. Рішення Організатора Акції з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають. 
9.2. Організатор Акції залишає за собою право достроково припиняти (скасовувати), призупиняти проведення Акції та 
змінювати дані умови Акції, про що завчасно повідомляє клієнта за 1 (один) календарний день шляхом розміщення 
інформації на сайті за посиланням https://creditdnepr.com.ua. 
9.3. 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. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 
 
10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
10.1. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами Акції і свою повну та 
безумовну згоду з ними, зобов’язується дотримуватися та виконувати їх і добровільно погоджується надати Організатору 
Акції згоду на будь-яке правомірне використання Організатором Акції 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 Акції на безкоштовній основі. 
10.2. Організатор Акції 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. 


