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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ  «ЗЛІТАЙ ТА ВИГРАВАЙ IPHONE 12 PRO» 

 

1. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.  
1.1. Організатором Акції під умовною назвою «Злітай та вигравай iPhone 12 Pro» 

(далі за текстом — Акція) є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК «КОНКОРД», яке є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за 
законодавством України  (Код ЄДРПОУ 34514392, місце знаходження: 49000 м. Дніпро, 
пл. Троїцька, 2) (далі за текстом — Організатор або Банк). 

1.2. Під акцією мається на увазі визначення переможців та видачу переможцям 
Заохочень (призів), визначених цими Умовами (далі за текстом – Акція). Переможці Акції 
визначаються відповідно до цих Умов. 

1.3. Акція проводиться на всій території України, крім Автономної Республіки 
Крим та зони проведення Операції об’єднаних сил.  

1.4. Датою початку проведення Акції вважається дата виходу додатку «NEOBANK 
для всіх» на ринок для масових споживачів після завершення бетта-тестування, яка 
буде затверджена окремим наказом по Банку та доведена до потенційних учасників 
Акції шляхом розміщення інформації на офіційних сторінках Банку в соціальних 
мережах та/або на офіційному сайті Банку (далі за текстом — Дата початку Акції) 

1.5. Акція проводиться в три етапи, строки та умови яких описані в Розділі 4 цих 
Умов. 

1.6. Акція не є лотереєю, конкурсом або послугою у сфері грального бізнесу. 
Фонд заохочень Акції не формується з внесків учасників Акції, ці умови не є публічною 
обіцянкою винагороди. 

1.7. Акція є маркетинговим заходом, що проводиться з метою залучення клієнтів 
до реєстрації в банківському додатку «NEOBANK для всіх» (далі за текстом - Додаток), а 
також для стимулювання клієнтів до активного користування цим додатком. 

1.8. Інформація щодо проведення Акції, в тому числі ці Умови розміщуються на 
офіційному сайті Банку www.concord.ua. 

1.9. Ці Умови Акції Організатор може змінювати та/або доповнювати протягом 
усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Умов можливі в разі їх 
затвердження Організатором Акції. Такі зміни й доповнення набувають чинності з 
моменту опублікування на офіційному сайті Банку www.concord.ua, якщо інше не буде 
спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Умов. Якщо 
учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Умов, його вважають 
таким, що прийняв ці зміни до Умов. 

1.10. Банк не несе відповідальності за не ознайомлення, або несвоєчасне 
ознайомлення учасниками Акції з інформацією щодо дострокового припинення, 
зупинення або зміни цих Умов.  

1.11. Якщо з якої-небудь причини, яка поза межами контролю Організатора, будь-
який етап цієї Акції не можна провести так, як це заплановано, і така причина впливає 
на виконання, безпеку й достовірність визначення результатів та/або належне 
проведення Акції, Організатор може на власний розсуд скасувати, анулювати, 
припинити, змінити чи тимчасово припинити проведення Акції, а також визнати 
недійсними в межах Акції будь-які проведені транзакції тощо. 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ  
2.1. Учасниками Акції можуть стати виключно дієздатні особи, які досягли 18-

річного віку (повноліття), проживають на території України на постійній основі та які 
виконали умови участі у Акції. 



2.2. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або 
дієздатність учасників Акції. 

2.3. Один учасник акції може брати участь у всіх етапах Акції, але не довше ніж до 
моменту виграшу в Акції. В разі виграшу в будь-якому з етапів Акції учасник більше не 
може брати участь в інших розіграшах Акції. 

2.4. Участь в Акції означає повну згоду учасника Акції з усіма умовами цієї Акції. 
2.5. Беручи участь в Акції, учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-

яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані учасника Акції, 
може оброблятися Організатором/уповноваженими Організатором особами з метою 
подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про 
наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними 
цими Умовами. Приймаючи ці Умови, учасники Акції тим самим надають згоду на таку 
обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими 
уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими 
Умовами. 

2.6. З моменту отримання Заохочення згідно умов цієї Акції, шляхом вчинення 
дій, що свідчать про участь в Акції, згода з Умовами та згода на обробку персональних 
даних вважається наданою відповідним учасником Акції. 

2.7. Учасник Акції, що не погоджується з цими Умовами, та/або не 
виконує/неналежно виконує умови проведення Акції, та/або відмовився від надання 
згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції. 

2.8. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції 
учасників Акції, які порушили вказані вище гарантії. 

2.9. Організатор не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких 
осіб учасниками Акції. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав 
сторін у будь-яких суперечках. 

3. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 
3.1. Заохоченням Акції є смартфон Apple iPhone 12 Pro 128 Gb Silver (надалі за 

текстом - Заохочення). Загальний фонд Заохочення складає 16 (Шістнадцять) одиниць: 
3.1.1. у першому етапі Акції кількість Заохочень - 5 (П’ять) одиниць; 
3.1.2. у другому етапі Акції кількість Заохочень - 8 (Вісім) одиниць; 
3.1.3. у третьому етапі Акції кількість Заохочень - 3 (Три) одиниці. 
3.2. Один учасник може отримати не більше одного Заохочення за весь Період 

проведення Акції. 
3.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не 

допускається. Заохочення обміну й поверненню не підлягають. 
3.4. Фонд заохочень обмежений і становить кількість, зазначену в п.3.1. цих Умов. 

Відповідальність Організатора обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції, 
зазначених у розділі 3 цих Умов. Характеристики Заохочень визначаються на розсуд 
Організатора. 

3.5. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, форма, колір, модель та ін.), 
зазначені (можуть бути зазначені) на рекламно-інформаційних матеріалах Акції, а також 
враження від використання таких Заохочень можуть не повною мірою відповідати 
сподіванням учасника Акції. 

3.6. Організатор не відповідає за подальше використання Заохочень після їх 
одержання, за неможливість скористатися Заохоченнями з будь-яких причин, а також 
за можливі наслідки використання Заохочень. 

3.7. Відповідальним за оподаткування вартості Заохочень відповідно до чинного 
законодавства України є Організатор. 

3.8. Організатор залишає за собою право збільшити/змінити фонд Заохочень 
Акції, ввести в Акцію додаткові Заохочення Акції, не передбачені цими Умовами, або 
підвищити вартість наявних Заохочень. 

3.9. Переможець Акції, отримуючи Заохочення, усвідомлює, що: 
3.9.1.  таке Заохочення є доходом переможця Акції і вважається додатковим 

благом, що відбивається в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь переможця Акції, та сум утриманого з них податку згідно з 
вимогами чинного законодавства України; 



3.9.2. отримання Заохочення може вплинути на умови отримання переможцем 
Акції державної і соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або 
дотацій, пільг, компенсацій тощо. 

3.10. Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати 
Заохочення, а також йому відомо про наслідки таких дій. Організатор не відповідає за 
наслідки отримання переможцем додаткового блага (доходу), такого як Заохочення. 

3.11. У разі відсутності в учасника Акції можливості/бажання 
використати/отримати вигране Заохочення з причин, які не залежать від Організатора, 
останній не сплачує учаснику Акції жодних компенсацій, пов’язаних із такою 
неможливістю використання/отримання Заохочення. А отже, таке Заохочення 
переходить до загального Фонду заохочень Акції. 

4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
4.1. Акція поділяється на 3 (Три) етапи. 
4.2. Умови першого етапу Акції – умовна назва: «Реєстрація в додатку».  
4.2.1. Період проведення першого етапу Акції: датою початку першого етапу Акції 

вважається Дата початку Акції. Датою закінчення першого етапу Акції є 31.12.2022 р. 
4.2.2. Фонд Заохочення першого етапу Акції - 5 (П’ять) одиниць. 
4.2.3. Починаючи з дати початку Акції, кожна особа, що зареєструється в додатку 

«NEOBANK для всіх», пройде процедуру онбордингу (віддаленої ідентифікації та 
верифікації), оформить та активує банківську платіжну картку АТ «АКБ «КОНКОРД» за 
тарифним пакетом «NEOCARD» або «LITECARD», набуває статусу учасника першого 
етапу Акції та отримає свій особистий порядковий номер.  

4.2.4. Гарантовані Заохочення отримують учасники з наступними порядковими 
номерами:  

1) 1 (Перший) номер; 
2) 100 (Сотий) номер;  
3) 1 000 (Тисячний) номер;  
4) 10 000 (Десяти тисячний) номер;  
5) 100 000 (Сто тисячний) номер. 

4.2.5. Після реєстрації учасника з виграшним порядковим номером Організатор 
зв’язується з переможцем (за номером телефону, зазначеним як фінансовий в додатку, 
або іншим засобом, який був зазначений клієнтом при реєстрації) та оповіщає про 
перемогу.  

4.2.6. Якщо впродовж 10 (Десяти) робочих днів не вдається зв’язатися  з 
переможцем або він відмовляється від Заохочення, таке Заохочення переходить до 
загального Фонду заохочень Акції та може бути розіграно в іншому етапі Акції. 

4.3. Умови другого етапу Акції – умовна назва «Реферальна програма». 
4.3.1. Період проведення другого етапу Акції: датою початку другого етапу Акції 

вважається Дата початку Акції. Датою закінчення другого етапу Акції є 31.01.2022 р. 
4.3.2. Фонд Заохочення другого етапу Акції - 8 (Вісім) одиниць. 
4.3.3. Кожен клієнт «NEOBANK для всіх» (власник активного облікового запису в 

додатку «NEOBANK для всіх») має можливість сформувати реферальне посилання 
(запрошення) та надіслати його будь-яким зручним засобом зв’язку (месенджер, 
електронна пошта, соц.мережі тощо) особі, яка не є клієнтом «NEOBANK для всіх», 
запросивши таким чином до реєстрації в додатку.  

4.3.4. Якщо особа, якій було надіслане реферальне посилання (запрошення) 
перейде за цим посиланням, успішно пройде реєстрацію в «NEOBANK для всіх», 
оформить та активує картку за тарифним пакетом «NEOCARD» або «LITECARD», клієнт - 
відправник реферального посилання набуває статусу учасника другого етапу Акції (далі 
та текстом – Реферер). 

4.3.5. Один учасник може запросити необмежену кількість осіб, та, за умови 
виконання запрошеною особою пункту 4.3.4., за кожну таку особу він набуває статусу 
учасника другого етапу Акції - Реферера, таким чином збільшуючи свої шанси на 
перемогу. Один и той самий учасник (запис учасника) приймає участь в поточному 
розіграші стільки разів, скільки статусів учасника - Реферера він отримав в звітному 
місяці.  

4.3.6. При цьому забороняється: 



▪ спамити своїм реферальним посиланням на форумах та інших онлайн 
спільнотах; 

▪ поширювати посилання шляхом масової розсилки; 
▪ розміщувати реферальне посилання на сайтах зі знижками (купонних 

агрегаторів тощо); 
▪ надавати платну рекламу з використанням реферального посилання за 

запитом NEOBANK; 
▪ надавати неправдиву інформацію про додаток, вводити в оману 

користувачів. 
4.3.7.  У випадку виявлення будь-якого з вищезазначених порушень Організатор 

залишає за собою право відсторонити від участі в Акції клієнта – учасника Акції та всіх 
запрошених ним осіб. 

4.3.8. Кожного місяця, наступного за звітним, проводиться розіграш одного 
Заохочення серед всіх учасників, які набули статусу Реферера в звітному місяці. 
Розіграші проводяться в наступні строки: 

4.3.9.  
1) до 10 липня 2021 року - за підсумками червня; 
2) до 10 серпня 2021 року - за підсумками липня;  
3) до 10 вересня 2021 року - за підсумками серпня; 
4) до 10 жовтня 2021 року - за підсумками вересня; 
5) до 10 листопада 2021 року - за підсумками жовтня;  
6) до 10 грудня 2021 року - за підсумками листопада; 
7) до 10 січня 2022 року -  за підсумками грудня; 
8) до 10 лютого 2022 року — за підсумками січня. 

4.3.10. Обрання переможця здійснюється за допомогою програми-рандомайзера 
(за принципом випадковості). 

4.3.11. Після обрання переможця Організатор зв’язується з ним (за номером 
телефону, зазначеним як фінансовий в додатку, або іншим засобом, який був 
зазначений клієнтом при реєстрації) та оповіщає про перемогу.  

4.3.12. Якщо впродовж 10 (Десяти) робочих днів не вдається зв’язатися  з 
переможцем або він відмовляється від Заохочення, Організатор на власний розсуд 
може провести за допомогою програми-рандомайзера (за принципом випадковості) 
обирання іншого переможця, або/та таке Заохочення переходить до загального Фонду 
заохочень Акції та може бути розіграно в іншому етапі Акції. 

4.4. Умови третього етапу Акції – умовна назва «Один рік NEOBANK». 
4.4.1. Період проведення третього етапу Акції: датою початку третього етапу Акції 

вважається Дата початку Акції. Датою закінчення третього етапу Акції є  Дата початку 
Акції плюс один рік (365 днів). 

4.4.2. Фонд Заохочення третього етапу Акції - 3 (Три) одиниці. 
4.4.3. В третьому етапі акції прийматимуть участь всі клієнти «NEOBANK для всіх» 

(власників активного облікового запису в додатку «NEOBANK для всіх») за результатами 
їх активності в додатку «NEOBANK для всіх», протягом періоду проведення третього 
етапу Акції зазначеному в п.4.4.1. цих Умов. 

4.4.4. Перше Заохочення гарантовано отримає клієнт, який протягом Періоду 
проведення третього етапу Акції здійснив абсолютну більшість транзакцій - 
безготівкових оплат за будь-які товари або послуги в торговельно-сервісній мережі з 
використанням платіжної картки, оформленої в додатку «NEOBANK для всіх» за 
тарифним пакетом «NEOCARD» або «LITECARD», або її токена. 

4.4.5. Друге Заохочення гарантовано отримає клієнт, який протягом Періоду 
проведення третього етапу Акції здійснив абсолютну більшість наступних операцій 
(сумарно за кількістю) в додатку «NEOBANK для всіх»: 

• перекази власних коштів зі своїх рахунків в додатку (вихідні Р2Р перекази, 
не включаючи перекази між власними рахунками); 

• оплата комунальних послуг; 
• платежі за реквізитами; 
• поповнення мобільного телефону. 



4.4.6. Третє Заохочення гарантовано отримає клієнт, який протягом Періоду 
проведення третього етапу Акції абсолютну більшість разів отримав статус Реферера, 
запросивши найбільшу кількість осіб, що виконали умови п. 4.3.4. 

4.4.7. Визначення переможців третього етапу Акції здійснюється протягом 15 
(П’ятнадцяти) робочих днів після завершення третього етапу Акції. 

4.4.8. Після обрання переможця Організатор зв’язується з ним (за номером 
телефону, зазначеним як фінансовий в Додатку, або іншим засобом, який був 
зазначений клієнтом при реєстрації) та оповіщає про перемогу.  

4.4.9. Якщо впродовж 10 (Десяти) робочих днів не вдається зв’язатися  з 
переможцем або він відмовляється від Заохочення, Організатор на власний розсуд 
може обирати іншого переможця, який займає наступне місце за кількістю транзакцій / 
операцій / запрошених осіб. 

5. ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
5.1. З метою сповіщення про перемогу Організатор зв’язується з переможцем, 

оповіщає його про перемогу та запрошує для отримання Заохочення. Додатково 
Організатор може розмістити інформацію щодо перемоги учасника в Акції на 
офіційному сайті www.concord.ua та/або офіційних сторінках у соціальних мережах.  

5.2. Заохочення може бути отримано на підставі акту прийому-передачі в будь-
якому відділені Банку, за бажанням переможця, після проведення верифікації 
переможця. 

5.3. Для отримання Заохочення переможець повинен мати при собі паспортний 
документ, що посвідчую його особу. 

6. ІНШІ УМОВИ 
6.1. Беручи участь в Акції, кожен учасник Акції тим самим підтверджує свою 

згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором 
Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують 
чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої 
згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення 
учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою 
метою, в т. ч., але не обмежуючись, право публікації (в т. ч. його імені і зображення ) в 
засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі 
ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) 
тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке 
використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або 
будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 
307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних 
даних». 

6.2. Учасник Акції, прийнявши участь в Акції, підтверджують, що ознайомлені з 
цими Умовами та надають свою повну та безумовну згоду з ними.  

6.3. Рішення Банку з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є 
остаточними та не підлягають перегляду. Усі результати Акції є остаточними й 
оскарженню не підлягають. 

6.4. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких 
осіб Учасниками або переможцями Акції. Організатор не бере на себе відповідальності 
за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 


