
 Додаток 1  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказом Голови правління  

АТ «АКБ «КОНКОРД» 

 № 541-о від 11.12.2019 року 

 

Умови Акції для клієнтів АТ«АКБ «КОНКОРД»  

«Бонус до вкладу»   

 
 Організатор Акції: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (надалі 

Банк). 

 Учасники Акції: Клієнти Банку - в Акції приймають участь повнолітні фізичні особи, резиденти, нерезиденти, які 

отримали грошові кошти в касі відділення Банку за допомогою платіжної картки яка емітована банком-нерезидентом 

(надалі Клієнт). 

 Інформація щодо проведення Акції, в тому числі ці Умови розміщуються на офіційному сайті Банку 

www.concord.ua  

  

УМОВИ АКЦІЇ: 
 Кожен Клієнт, який скористався операцією по видачі готівкових коштів в касових POS-терміналах Банку по картам 

банків-нерезидентів гарантовано отримує один Акційний флаєр (паперовий флаєр узгодженого зразка) за кожну 

операцію. 

 Валюта видачі грошових коштів: USD, EUR, UAH. 

 Кількість операцій по видачі готівкових коштів в касових POS-терміналах Банку по картам банків-нерезидентів – 
не обмежена. 

 Строк розповсюдження Акційних флаєрів: з 20.12.2019 року по 01.02.2020 року включно. 

 Кожен Клієнт Банку, який пред’явив до відділення Банку Акційний флаєр – має право оформити у відділенні Банку 

банківський строковий вклад із застосуванням додаткового бонусу до базової ставки банківського строкового вкладу 

діючої на день оформлення вкладу.  

 Один Акційний флаєр надає право на оформлення одного банківського строкового вкладу. Кількість оформлених 

банківських строкових вкладів протягом строку дії акції та у відповідності до цих Умов – не обмежена. 

 Розмір додаткового бонусу: + 1% по вкладах в USD та/або EUR. 

 Географія Акції: Відділення АТ«АКБ «КОНКОРД». 

 Строк застосування додаткового бонусу: застосування додаткового бонусу можливо при оформленні 

банківського строкового вкладу у період з 20.12.2019 року по 01.03.2020 року включно. 

Додатковий бонус застосовується до вкладів: 
- вклад  – «Класичний +», «Накопичувальний»;  

- валюта вкладу – USD, EUR; 

- строк вкладу – 3 місяці, 6 місяців, 12 місяців + 1 день.  

 Клієнт має право прийняти участь в Акції не обмежену кількість раз. 

Доведення зазначеної інформації до відома Клієнтів здійснюється шляхом: 
- розповсюдження флаєрів з відповідною інформацією; 

- розміщення умов Акції на офіційному сайті Банку: www.concord.ua; 

- розміщення відповідної інформації у соціальних мережах та ін. 

 

ІНШІ УМОВИ 
 Рішення Банку з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та не підлягають перегляду.  

 Всі учасники Акції самостійно оплачують всі витрати понесені ними в зв‘язку з їх участю в Акції.  

 Банк залишає за собою право достроково припинити, зупинити та змінити Умови проведення Акції з обов’язковим 

розміщенням зазначеної інформації на офіційному сайті Банку: www.concord.ua. 

 Банк не несе відповідальності за не ознайомлення, або несвоєчасне ознайомлення учасниками Акції з інформацією 

щодо дострокового припинення, зупинення або зміни цих Умов.  

 Учасник Акції, прийнявши участь в Акції, підтверджують, що ознайомлені з цими Умовами та надають свою повну 

та безумовну згоду з ними.  

 Якщо Клієнт відмовився від отримання знижки, такий Клієнт не має права на отримання жодних компенсацій або 

інших виплат від Банку.  

 Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.  


