
ПРАВИЛА АКЦІЇ  

«Винагорода за покупки по ApplePay / GooglePay / GarminPay» 

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються наступні терміни, які 

мають наступне значення: 

Акція – акція під назвою «Винагорода за покупки по ApplePay / GooglePay / GarminPay», організатором та виконавцем 

якої є Банк та яка проводиться згідно умов цих Правил. 

Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД». 

Правила Акції / Правила - цей документ, умови якого викладені нижче. 

Строк проведення Акції - строк (період часу), протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих 

Правилах.  

Учасник Акції - фізична особа - клієнт Банку, яка має Картку та відповідає вимогам та умовам Акції.  

Винагорода - грошова виплата на картковий рахунок, яку Учасник Акції може отримати, якщо виконає усі умови Акції.  

Картка – платіжна картка Міжнародної платіжної системи VISA Inc. , емітована Банком в рамках Тарифних пакетів на 

випуск та обслуговування банківських платіжних карток АТ"АКБ"КОНКОРД" "Дохідна КОНКОРД", "inJoy" та 

«Зарплатна КОНКОРД». 

Розрахункова операція - оплата Карткою за товари чи послуги в торгівельно-сервісній мережі за допомогою 

платіжного мобільного інструменту ApplePay, GooglePay, GarminPay, яка відобразилась по Рахунку в період дії Акції. 

Рахунок – рахунок, який відкривається Банком Учаснику Акції на підставі відповідного договору, операції по якому 

можуть здійснюватися за допомогою Картки.  

Винагорода – кошти в розмірі 160 грн. за вирахуванням суми обов’язкових передбачених законодавством України 

податків та зборів (податок на дохід фізичної особи та військовий збір) 

 

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ  

2.1. Організатором і виконавцем Акції є Банк. 

2.2. Період дії Акції - з «13» лютого 2019 року до «13» квітня 2019 року.  

2.3. Акція проводиться в усіх відділеннях Банку. 

2.4. В Акції приймають участь особи – Учасники Акції, які відповідають усім вимогам та умовам Акції, крім 

співробітників Банку. 

3. УЧАСТЬ У АКЦІЇ  

3.1. Акційні умови автоматично поширюються на Учасників Акції, які в сукупності відповідають наступним умовам:  

3.1.1. є фізичними особами, які досягли повноліття (18 років) та проживають на території України; 

3.1.2. самостійно ознайомилися з цими Умовами на офіційному сайті Банку; 

3.1.3. в період з 13.02.2019 р. до 13.04.2019 р. включно оформили Картку  

3.1.4. здійснили хоча б одну Розрахункову операцію, що відобразилась по Рахунку в період з 13.02.2019 р. до 

13.04.2019р. включно; 

3.1.5. має в період дії Акції хоча б один діючий Рахунок в Банку в національній валюті України - гривні 

 

4. УМОВИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ 

4.1. Умовами Акції передбачена виплата Винагороди Учаснику Акції за умови виконання належним чином умов, 

передбачених в Розділі 3 цих Правил. 

4.2. Один Учасник Акції може отримати Винагороду лише за одним Рахунком, незалежно від кількості наявних у 

Учасника Акції Рахунків та Карток. 

4.3. Виплата Винагороди Учаснику Акції здійснюється шляхом зарахування грошових коштів на Рахунок, по якому 

була виконана Розрахункова операція. Якщо Розрахункова операція були виконана по рахунку в іноземній валюті, то 

виплата Винагороди здійснюється на інший діючий в Банку Рахунок Учасника Акції в національній валюті України. 

Якщо до 15.04.2019 р. у Учасника Акції не буде відкритим жодного Рахунку в Банку в національній валюті України – 

Винагорода такому Учаснику не виплачується.  

 

4.4. Виплата Винагороди здійснюється не пізніше наступного робочого дня після виконання умов Акції та вимог, 

визначених в п.3.1.4 даних Правил. 

4.5. Остання виплата Винагороди здійснюється 15.04.2019 р.  

 

5. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ  



5.1. Інформування про умови даних Правил Акції здійснюється:  

5.1.1. При зверненні клієнта до Контакт-центру Банку за телефонами 056 / 068 /050 734-50-05 

5.1.2. У відділеннях Банку при зверненні до співробітника, відповідального за обслуговування фізичних осіб 

5.1.3. На офіційному сайті Банку. 

5.2. Дані Правила можуть бути змінені та / або доповнені Банком протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або 

доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Банком та інформування у спосіб, зазначений у п.5.1.3. 

даних Правил. 

 

6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення даних Правил та / або питань, не 

врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції – Банком відповідно до вимог 

чинного законодавства України. При цьому, рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.  

6.2. Беручи участь у Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції та 

свою повну та безумовну згоду з ними. У разі невиконання умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції. 

 

 

 

 


