Правила отримання подарунку по кредитних продуктах «Мобільний»,
«Мобільний+відділення», «Стабільний», «Вигідний», «Банк ет Ворк» на мережі
інформаційно-консультаційних центрів АТ «Ідея Банк»
1. Терміни та визначення
1.1. Акційна Пропозиція – вручення подарунку клієнтам, які придбали КЕШ кредит по КП
«Мобільний», «Мобільний+відділення», «Стабільний», «Вигідний», «Банк ет Ворк» на вибір
в період дії Акційної Пропозиції.
1.2. Учасники Акційної Пропозиції – дієздатні громадяни України, які проживають на
території України, крім тимчасово окупованих територій України, які досягли 21 року на
дату початку Акційної Пропозиції, за винятком інсайдерів та співробітників Банку або третіх
осіб, які залучені Банком до проведення цієї Акційної Пропозиції.
1.3. КЕШ кредит (кредит, Кредитний Договір) – це кредит отриманий готівкою в Банку в
національній валюті, на договірних умовах на визначений строк та узгоджених умовах
відповідно до укладеного Кредитного договору та умов Договору Комплексного
Банківського Обслуговування фізичних осіб (ДКБОФО).
2. Загальні положення
2.1. Акційну Пропозицію організовує та проводить АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ідея Банк»
(АТ «Ідея Банк»), що знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Валова, 11, код
ЄДРПОУ 19390819 (надалі – Організатор) з метою підвищення іміджу банку та
стимулювання клієнтів-фізичних осіб до користування банківськими продуктами. В
Акційній Пропозиції беруть участь фізичні особи – резиденти.
2.2. Учасники Акційної Пропозиції зобов'язані ознайомитися з Правилами, дотримуватися
Правил, строків та умов цих Правил. Правила розміщуються на офіційній веб-сторінці
Організатора у мережі Інтернет за наступним посиланням: www.ideabank.ua
2.3. Акційна Пропозиція проводиться у всіх інформаційно-консультаційних центрах АТ «Ідея
Банк» у період з 02.09.2022р. до 30.09.2022р., але у будь якому випадку – до закінчення
товарних запасів Організатора.
2.4. Організатор виступає податковим агентом відповідно до норм ПКУ.
3. Умови отримання подарунку.
3.1. Для участі в Акційній Пропозиції Учаснику Акційної Пропозиції необхідно протягом
періоду дії Акційної Пропозиції оформити один з наступних кредитних продуктів в
інформаційно-консультаційних центрах АТ «Ідея Банк» (надалі – ІКЦ) на суму від 50 тисяч
гривень включно: «Мобільний», «Мобільний+відділення», «Стабільний», «Вигідний»,
«Банк ет Ворк» на власний вибір.
3.2. Учасники Пропозиції, котрі отримали Кредит в ІКЦ на умовах вказаних в п.3.1., після
підписання Акту передачі-приймання отримують подарунок (парасоля або павер-бенк) за
адресою, яка зазначається в Акті передачі-приймання при оформленні Кредиту із
врахуванням вимог п.п. 3.4.-3.5. цих Правил:
- сума Кредиту від 50 000 грн до 74 999 грн – парасоля
- сума Кредиту від 75 000 грн до 115 000 грн – павер-бенк
3.3. Кількість подарунків обмежена.
3.4. Акційна Пропозиція діє до закінчення товарних запасів Організатора.
3.5. Подарунок надсилається Клієнту Новою Поштою після підписання Акту передачіприймання не раніше 15 календарного дня та не пізніше 21 календарного дня з моменту
отримання Кредиту в ІКЦ на умовах вказаних в п.п..3.1.-3.2.
3.6. Організатор не несе відповідальності у випадку неотримання подарунку Учасником
Пропозиції не з вини Організатора.
4. Інші умови.
4.1. Надаючи будь-які дані та інформацію про себе, Учасники Акційної Пропозиції
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 Акційної Пропозиції. Беручи участь
в Акційній Пропозиції, Учасник тим самим надає свою згоду на те, що його персональні дані
можуть у подальшому бути внесені до бази даних та використані Організатором та
уповноваженими ним особами без будь-яких часових обмежень будь-які дані та інформацію
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про себе, Учасник Акційної Пропозиції 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
Приймаючи участь у даній Акційній Пропозиції, Учасники належним чином ознайомлені з
виконанням Банком функцій податкового агента, що передбачають, в тому числі, і надання
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та його
структурним підрозділам інформації про вартість подарунків, отриманих ними від АТ «Ідея
Банк».
Приймаючи участь в Акційній Пропозиції, 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 веб-сторінці Організатора у мережі Інтернет за посиланням: www.ideabank.ua та
будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю із засобами масової інформації у
випадку отримання Винагороди, 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.ст. 296, 307, 308 ЦК України.
У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил,
та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення
та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акційної
Пропозиції.
Організатор Акційної Пропозиції має право відмовити Учаснику в участі в Акційній
Пропозиції у випадку недотримання останнім умов цих Правил.
Учасник, беручи участь в Акційній Пропозиції, підтверджує факт ознайомлення з цими
Правилами і надає свою повну та безумовну згоду з ними.
Організатор залишає за собою право змінювати Правила Акційної Пропозиції. Всі зміни
будуть розміщені на офіційній веб-сторінці Організатора у мережі Інтернет за посиланням:
www.ideabank.ua. Організатор не несе відповідальності за неознайомлення Учасників
Акційної Пропозиції з відповідними змінами, які були належним чином розміщені.

