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______________ С.В.Черкай
Правила проведення депозитної акції
«Кросс-депозит для клієнтів А-Клубу»
1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
В цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил,
застосовуються наступні терміни, які мають наступне значення:
1.1. «Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» або АТ «АЛЬФА-БАНК» - юридична
особа, створена та зареєстрована згідно законодавства України, місцезнаходження: 03150,
Україна, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, код ЄДРПОУ 23494714, свідоцтво платника
ПДВ № 200024239, ІПН 234947126659, тел. 8 044 496 33 50, ліцензія Національного Банку
України № 61 від «05» жовтня 2011 року, дозвіл Національного Банку України № 61-5 від
«05» жовтня 2011 року.
1.2. «Замовник Акції» - АТ «АЛЬФА-БАНК».
1.3. «Відділення А-Клубу АТ «АЛЬФА-БАНК» - відокремленні структурні підрозділи
(відділення) АТ «АЛЬФА-БАНК».
1.4. «Акція» - депозитна акція під умовною назвою «Кросс-депозит для клієнтів А-Клубу»,
організатором та виконавцем якої є АТ «АЛЬФА-БАНК» та яка проводиться згідно умов
цих Правил.
1.5. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче.
1.6. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом
якого фізичні особи, які згідно цих Правил можуть бути Учасниками Акції, виконають
передбачені цими Правилами Умови для участі в Акції. Строк проведення Акції починає
обчислюватися з 01.01.2020 р. та закінчується 31.12.2020 р. включно.
1.7. «Територія проведення Акції» - територія України в містах присутності відділень АТ
«АЛЬФА-БАНК», в який здійснюється обслуговування клієнтів А-Клубу, протягом усього
Строку проведення Акції.
1.8. «Учасник Акції» - фізична особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в п. 3.1. цих
Правил, належним чином виконала усі вимоги даних Правил, та відповідає п.п. 4.1. - 4.2.
даних Правил.
1.9. «Відкриття строкового депозиту, а саме:
- укладання особою, яка відповідає вимогам п.3.1. даних Правил, в АТ «АЛЬФА-БАНК»
угоди про розміщення вкладу в національній валюті України або в доларах США або євро з
пред’явленням акційного коду (надалі Акційний депозит).
1.10. «Бонус» - підвищення (додавання до) процентної ставки за Акційним депозитом до 2%
(два проценти) для вкладів в національній валюті незалежно від строку та до 0,5% (нуль
цілих п’ять десятих процента) для вкладів в іноземні валюті на весь строк дії Акційного
депозиту. Бонус застосовується, якщо під час відкриття Акційного депозиту в АТ «АЛЬФАБАНК» клієнт пред’являє акційний код, направлений АТ «Альфа-Банк». смс-повідомлення
клієнтам, що мають або мали раніше банківський рахунок (поточний, депозитний або
картковий) у АТ «Альфа-банк».
2. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ
(ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Організатором і виконавцем Акції є Публічне акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК».
2.2. Строк проведення Акції – з 01.01.2020 р. та закінчується 31.12.2020 р. включно.

2.3. Акція проводиться на всій території України в містах присутності відділень А-Клубу
АТ «АЛЬФА-БАНК» протягом усього Строку проведення Акції.
2.4. В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.
3. УЧАСТЬ у АКЦІЇ
3.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які дієздатні фізичні особи – клієнти А-Клубу, які
досягли повноліття (18 років) та отримали від АТ «Альфа-Банк» акційний код та пред’явили
його під час відкриття строкового депозиту (надалі Учасник Акції)».
4. УМОВИ УЧАСТІ у АКЦІЇ
4.1.Акційні умови
 Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п.3.1. даних
Правил, необхідно у період Строку проведення Акції:
- відкрити в АТ «АЛЬФА-БАНК» строковий депозит з пред’явленням акційного коду.
4.2. Статус Учасника Акції залишається за особою протягом всього Строку проведення
Акції, тільки за умови, якщо протягом всього Строку проведення Акції особа належним
чином виконує усі вимоги даних Правил, та відповідає п.3.1. та п.4.1. даних Правил.
5. АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
5.1. Кожен Учасник Акції отримує гарантований бонус до депозиту, у разі виконання умов
зазначених у п.4.1. даних Правил акції.
5.2. Заохочення надається Банком гарантовано у разі пред’явлення акційного коду та
оформлення акційного вкладу.
6. ПОРЯДОК та СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ
6.1. Інформування про умови даних Правил та умов Акції здійснюється за допомогою:
6.1.1. розсилки СМС-повідомлень або e-mail-повідомлень з акційними кодами та номером
Контакт-центру Банку, за допомогою якого клієнт має можливість дізнатися про деталі
Акції;
6.1.2. звернення представників Контакт-центру Банку до клієнтів А-Клубу;
6.1.3. звернення клієнта А-Клубу до Контакт-центру Банку;
6.1.4. у відділеннях А-Клубу.
6.2. Дані Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором Акції протягом
всього строку проведення Акції. Зміна та / або доповнення цих Правил та умов Акції
можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом,
зазначеним у п.6.1. даних Правил.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення даних Правил
та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором Акції, відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому,
рішення Організатора Акції є остаточним та не підлягає оскарженню.
7.2. Беручи участь в 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.

