Умови проведення Акції для фізичних осіб
«Cash-back 50% – це реально (осінь)»
(надалі – Умови)
1.
Терміни та визначення.
1.1. Акція – захід АТ «Ідея Банк» під умовною назвою «Cash-back 50% – це реально».
1.2. Заохочення Акції – грошова винагорода, яка визначається залежно від кількості
Торгових операцій, здійснених Учасником Акції та відображених за БПР за Період
проведення Акції, а саме:
1.2.1. від 10 до 19 Торгових операцій – нараховується 10% від загальної суми Торгових
операцій;
1.2.2. від 20 до 29 Торгових операцій – нараховується 20% від загальної суми Торгових
операцій;
1.2.3. від 30 до 39 Торгових операцій – нараховується 30% від загальної суми Торгових
операцій;
1.2.4. від 40 до 49 Торгових операцій – нараховується 40% від загальної суми Торгових
операцій;
1.2.5. від 50 більше Торгових операцій – нараховується 50% від загальної суми Торгових
операцій.
1.3. Кредитна картка – платіжна картка міжнародної платіжної системи Masterсard із
встановленим Кредитним лімітом більше нуля гривень, за допомогою якої держатель
здійснює платіжні операції за Банківським поточним рахунком (надалі – БПР) за рахунок
кредитних коштів Банку.
1.4. Торгова операція – операція з оплати товарів або послуг за допомогою Кредитної
картки в будь-якій точці продажу товарів або послуг та/або в мережі Інтернет на території
України, а також за її межами, та яка була відображена за БПР Учасника Акції в Період
проведення Акції.
1.5. Організатор – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ідея Банк» (АТ «Ідея Банк»), що
знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Валова, 11, код ЄДРПОУ 19390819.
1.6. Період проведення акції – проміжок часу з 22.10.2020р. до 30.11.2020р. (включно).
1.7. Повідомлення – SMS, Viber повідомлення, автоматичний телефонний дзвінок,
телефонний дзвінок від представника Організатора.
1.8. Учасник Акції – клієнт – фізична особа (окрім фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності), якого було проінформовано Організатором про можливість
прийняття участі в Акції за допомогою Повідомлення та який відповідає умовам участі
Акції.
2.
Загальні положення.
2.1. Організатор проводить Акцію з метою стимулювання клієнтів-фізичних осіб до
користування банківськими продуктами.
2.2. Участь в Акції мають право приймати фізичні особи – резиденти та нерезиденти
України1.
2.3. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які проживають на території
України, крім тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення військової
операції під керівництвом Об’єднаних сил, які досягли 18 років на дату початку Акції, за
винятком інсайдерів та співробітників Організатора або третіх осіб, які залучені
Організатором до проведення цієї Акції.
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Фізичні особи нерезиденти, які внесені Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
податкову і митну політику (ДФС) до Державного реєстру фізичних осіб та яким, відповідно, присвоєно
РНОКПП (ідентифікаційний код).
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2.4. Акція діє на території України, крім тимчасово окупованої території АР Крим та зони
проведення військової операції під керівництвом Об’єднаних сил.
2.5. Учасники Акції зобов'язані ознайомитися з Умовами, розміщеними на офіційній вебсторінці Організатора у мережі Інтернет за посиланням: www.ideabank.ua/ та дотримуватися
їх.
3.
Умови проведення Акції та порядок отримання винагороди за участь в Акції.
3.1. У Період проведення Акції Банк визначає перелік Учасників Акції та інформує їх про
можливість участі в Акції та інші умови (за необхідності) за допомогою Повідомлення.
3.2. Для участі в Акції протягом усього Періоду проведення Акції Учаснику необхідно:
 мати чинну Кредитну картку;
 здійснити від 10 (десяти) Торгових операцій за допомогою Кредитної картки, яка
зазначена у Повідомленні;
 чітко дотримуватися цих Умов.
3.3. Не вважаються Торговими операціями та не беруть участі в Акції операції з переказу
коштів із рахунку на рахунки/картки фізичних та/або юридичних осіб, а також операції зі
зняття готівки, операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому
числі, через мережу Інтернет.
3.4. Сума Заохочення Акції, яка може бути нарахована Учаснику за весь Період Акції,
обмежена та не може перевищувати 1000,00 (одної тисячі) гривень з врахуванням суми
податків та зборів, які утримуються відповідно до п. 3.8 цих Умов.
3.5. Якщо розрахункова сума Заохочення Акції після утримання податків та зборів,
передбачених п. 3.8., становить менше 25 (двадцять п’яти) гривень, така сума Учаснику не
виплачується.
3.6. Учасник може отримати Заохочення Акції лише один раз за Період Акції.
3.7. Заохочення виплачується до 14.12.2020 р. (включно) шляхом перерахування коштів на
БПР Учасника, в рамках якого були здійснені Торгові операції, після утримання податків та
зборів передбачених п. 3.8. цих Умов.
3.8. Під час зарахування Заохочення Акції на БПР Переможців Акції Організатор,
виконуючи функцію податкового агента, утримує податки та збори (податок на доходи
фізичних осіб, військовий збір) та перераховує їх до бюджету в розмірі та порядку,
визначеному чинним законодавством України.
4.
Інші умови.
4.1. Надаючи будь-які дані та інформацію про себе, учасники Акції підтверджують та
надають згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або
передачу третім особам) особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою
інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних відповідно до мети
обробки, затвердженої Організатором Акції. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим
надає свою згоду на те, що його персональні дані можуть у подальшому бути внесені до бази
даних та використані Організатором, а також уповноваженими ним особами без будь-яких
часових обмежень. Учасник Акції підтверджує та надає згоду, що він/вона повідомлений/а
про права, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів», мету збору та
обробки персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних та осіб, яким
можуть бути передані персональні дані.
4.2. Приймаючи участь у даній Акції, Учасники Акції дають дозвіл Банку на розкриття
банківської таємниці центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику та його структурним підрозділам про суму Заохочення, яке отримане
ними від АТ «Ідея Банк».
4.3. Приймаючи участь в Акції, Учасник надає свою згоду на безоплатне використання його
імені, прізвища, фотографій, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/
маркетинговою метою, у тому числі, право публікації (у тому числі, його імені, прізвища,
місця проживання\реєстрації та фотографії) у засобах масової інформації, на офіційній вебсторінці Організатора у мережі Інтернет за посиланням: www.ideabank.ua та будь-яких
друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю із засобами масової інформації у випадку
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отримання Заохочення, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч., рекламного
характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і
таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або
уповноваженими ними особами. Надання такої згоди також розглядається у контексті ст.
296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
4.4. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, а також
результати надання Заохочення будуть вважатися остаточними і будуть поширюватися на
всіх Учасників Акції.
4.5. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Умов,
та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення про таке тлумачення
та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції.
4.6. Організатор Акції має право відмовити Клієнту в участі в Акції у випадку
недотримання останнім цих Умов.
4.7. Клієнт, беручи участь в Акції, підтверджує факт ознайомлення з цими Умовами і надає
свою повну та безумовну згоду з ними.
4.8. Організатор залишає за собою право змінювати Умови проведення Акції. Всі зміни
будуть розміщені на офіційній веб-сторінці Організатора у мережі Інтернет за посиланням:
https://www.ideabank.ua/uk/about/news/.
4.9. Організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), призупинити
проведення Акції та змінювати дані Умови з наступним опублікуванням інформації щодо
дострокового припинення (скасування), призупинення Акції, зміни даних Умов на
офіційному веб-сайті Організатора: https://www.ideabank.ua/uk/about/news/.
4.10. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення/ несвоєчасне ознайомлення
Учасниками Акції, іншими зацікавленими особами з інформацією щодо дострокового
припинення (скасування), призупинення Акції та зміни даних Умов.
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