Офіційні правила рекламної акції
«СПЛАЧУЙ ЗА НАВЧАННЯ – ЗАОЩАДЖУЙ НА ЗДІЙСНЕННЯ МРІЙ!»
від АТ «КРИСТАЛБАНК» для фізичних осіб

Терміни та визначення, використані в Офіційних правилах рекламної
Акції
«СПЛАЧУЙ ЗА НАВЧАННЯ – ЗАОЩАДЖУЙ НА ЗДІЙСНЕННЯ МРІЙ!» (далі – Акції)
від АТ «КРИСТАЛБАНК» (далі – Офіційні правила), мають такі значення:
Банк (Організатор) – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК», місце
знаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2 (Банківська ліцензія № 276,
видана Національним банком України 29.04.2015 року; Свідоцтво учасника фонду
гарантування вкладів фізичних осіб № 238 від 19.05.15 р.).
Відділення – відокремлені підрозділи Банку, в яких Учасники мають можливість
укласти договір про відкриття поточного рахунку / поточного рахунку, операції за яким
здійснюються з використанням електронного платіжного засобу / банківського вкладу /
оренди майнового найму (оренди) індивідуального банківського сейфу для зберігання
цінностей та документів та скористатися послугою «Прийом готівкових коштів у
національній валюті від фізичних осіб на користь навчальних закладів».
Учасник – фізична особа, резидент або нерезидент України, яка була ідентифікована та
верифікована Банком, згідно з вимогами діючого законодавства України, та є клієнтом
Банку, що має поточний рахунок, відкритий у Банку або платіжну картку, емітовану
Банком або депозитний вклад, розміщений у Банку або орендує індивідуальний
банківський сейф у Банку або змогла надати дійсний на момент звернення до Відділення,
студентський квиток державного зразка.
Акція «СПЛАЧУЙ ЗА НАВЧАННЯ – ЗАОЩАДЖУЙ НА ЗДІЙСНЕННЯ МРІЙ!»
(надалі – Акція) – акція, що проводиться Організатором на території Відділень, у рамках
якої Банк надає Учаснику можливість скористатися окремим тарифом на послугу
«Прийом готівкових коштів у національній валюті від фізичних осіб на користь
навчальних закладів» за умови виконання дій, визначених в Офіційних правилах Акції.
ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
Організатором та виконавцем Акції є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК».

УЧАСНИКИ АКЦІЇ
1.
У Акції беруть участь Учасники, які звернулися до Відділень Банку з метою
здійснення переказу готівкових коштів на користь вищих навчальних закладів України.
2.
Участь у Акції є безкоштовною. Банк не отримує винагороду від Учасників Акції за
їх участь.

МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
1.
Місце проведення Акції: Відділення Банку.
2.
Строки проведення: Акція проводиться у період з 01 липня 2020 р. по 20 листопада
2020 р. (включно)* (далі – Період проведення Акції).
ПРАВИЛА УЧАСТІ У АКЦІЇ
1.
Для участі у Акції Учасник має звернутися до відділення з метою отримання послуги
«Прийом готівкових коштів у національній валюті від фізичних осіб на користь навчальних
закладів України».
2.
Працівники Відділення мають перевірити Учасника на відповідність наступним
критеріям:
- Учасник є фізичною особою (резидентом або нерезидентом України), яка була
ідентифікована та верифікована Банком, згідно з вимогами діючого законодавства
України, та є клієнтом Банку, що має поточний рахунок, відкритий у Банку або
платіжну картку, емітовану Банком або депозитний вклад, розміщений у Банку або
орендує індивідуальний банківський сейф у Банку;
Або
- Учасник є фізичною особою (резидентом або нерезидентом України), яка змогла
надати дійсний на момент звернення до Відділення, студентський квиток державного
зразка.
3.
Учасники, які звернулися до Відділення Банку та пройшли перевірку на відповідність
Умовам Акції отримують можливість скористатися послугою «Прийом готівкових коштів у
національній валюті від фізичних осіб на користь навчальних закладів України» з
застосуванням тарифу «0,4%, але не менше 15 грн., від суми готівкових коштів у
національній валюті, що були прийняті для безготівкового перерахування на користь
навчальних закладів України».
4.
Рішення Організатора щодо всіх питань, пов’язаних із проведенням Акції,
розповсюджуються однаково на всіх Учасників.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ
1.
Учасник Акції має право взяти участь в Акції в порядку, визначеному даними
Офіційними правилами.
2.
Учасник Акції зобов’язаний ознайомитися з Офіційними правилами та дотримуватись
їх.
ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ
1.
Організатор Акції має право:
відмовити Учаснику брати участь у Акції у разі недотримання останнім умов цих
Офіційних правил;
здійснити дострокове припинення та/або подовження Акції, попередньо розмістивши
інформацію на офіційному веб-сайті Організатора: https://crystalbank.com.ua/
2.
Організатор Акції зобов’язаний надати Учаснику можливість скористатися послугою
«Прийом готівкових коштів у національній валюті від фізичних осіб на користь навчальних
закладів України» з застосуванням тарифу «0,4%, але не менше 15 грн., від суми готівкових
коштів у національній валюті, що були прийняті для безготівкового перерахування на

користь навчальних закладів України» на умовах та в порядку, передбачених цими
Офіційними правилами.
3.
Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс - мажорних обставин,
таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь- якого характеру, блокади, суттєві
зміни у законодавстві, та інших непідвладних контролю з боку Організатора Акції обставин,
що унеможливлюватимуть проведення Акції.
ІНШІ УМОВИ
1.
Інформація щодо проведення, зміни умов проведення, дострокового припинення
та/або продовження проведення Акції та Офіційні правила Акції розміщуються на
офіційному веб-сайті Організатора: https://crystalbank.com.ua/.
2.
Рішення Організатора Акції з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції є
остаточними та оскарженню не підлягають.
3.
Учасник, беручи участь у Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими
Офіційними правилами і свою повну та безумовну згоду з ними.
4.
У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих
Офіційних правил, та/або питань, не врегульованих цими Офіційними правилами, остаточне
рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно
Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає
оскарженню.

* За рішенням колегіального органу Банку термін дії акції може бути продовжено.

