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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «Бонус 1000»
Для клієнтів фізичних-осіб АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
(далі – «Банк», «Правила» та «Акція» відповідно)
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ
1.1. Організатором та виконавцем Акції є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (далі по тексту – «Організатор, Виконавець»), 49101,
Україна, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, Код ЄДРПОУ 20280450, ліцензія Національного
Банку України № 113 від «16» листопада 2011 року, тел. - 0 800 218 284.
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. Участь в Акції мають право брати дієздатні фізичні особи – громадяни України, які
досягли 18-річчя (повноліття). Потенційні учасники Акції можуть стати Учасниками Акції за
умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 4 цих Правил (далі по
тексту – «Учасник Акції/Учасники Акції»).
2.2. Учасниками Акції є особи, які вже є/стали клієнтами Банку та пройшли процедуру
ідентифікації та верифікації клієнта та/або особи, що перебувають у трудових відносинах із
Організатором за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 4 цих
Правил.
3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція проводиться в межах розміщення відокремлених підрозділів Банку (м. Дніпро та
Дніпропетровська область, м. Суми, м. Київ та Київська область) з 07 червня по 30 червня
2019 року. (далі по тексту – «Період проведення Акції»).
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. Для набуття статусу Учасника Акції Потенційному учаснику Акції необхідно впродовж
Періоду проведення Акції відкрити депозитний рахунок в будь-якому відділенні Банку у
національній валюті на термін розміщення депозиту від 350 до 366 днів, і зробити
перерахування власних грошових коштів з власного поточного рахунку відкритого в Банку
на такий депозитний рахунок на суму від 100 000, 00 (Ста тисяч гривень).
4.2. В Акції не приймають участь Потенційні Учасники, які здійснюють перерахування
коштів з поточного на депозитний рахунок в іноземній валюті.
5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
5.1 Заохоченнями Акції (далі – Заохочення Акції) є 1000,00 (Одна тисяча гривень), яку
учасники Акції отримують після сплати податку на доходи фізичних осіб і воєнного збору.

6. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ
6.1. Виплата Заохочення Акції здійснюється шляхом перерахування Банком на поточний
рахунок Учасника Акції не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому було здійснено
перерахування власних грошових коштів на депозитний рахунок.
6.2. Оподаткування вартості Заохочення Акції проводиться відповідно до чинного
законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою. Виконавець Акції,
в якості податкового агента, проводить утримання та перерахування податку з доходів
фізичних осіб та військового збору з отриманого Учасником Акції Заохочення та направляє
до відповідного податкового органу інформацію про нарахування (виплату) Заохочення
Учаснику Акції та утримані з таких доходів податки.
6.3. Організатор 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, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку
Організатора обставини.
7. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ
7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції
та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті Організатора:
www.zemcap.com
7.2. Дані Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором
протягом всього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних Правил та умов
Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж
порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та
доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально
визначене безпосередньо змінами/доповненнями до даних Правил та умов Акції.
8. ОБМЕЖЕННЯ
8.1. Якщо будь-який Учасник Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора
Акції не має можливості отримати Заохочення, то такий Учасник Акції не має права на
отримання жодних додаткових Заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора
Акції.
8.2. Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з
отриманням та подальшим використанням Заохочень і не відшкодовує таких витрат.
8.3. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі кількості Заохочень, вказаних у
цих Правилах.
8.4. Отримання Заохочень, зазначених в п. 5.1. даних Правил, допускається лише особою, яка
визнана Учасником Акції.
8.5. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення
особисто, такий Учасник не має права передати/поступитися своїм правом третій особі.
8.6. Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих
Учасникам Акції Заохочень після їх одержання, за неможливість Учасника Акції

скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки
використання таких Заохочень.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду
Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції даних Правил або
відмова Учасника Акції від належного виконання даних Правил вважається відмовою
Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має
права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
9.2. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує надання своєї згоди Учасника
Акції Організатору на обробку та безкоштовне використання наданих ним персональних
даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, а також інші
передбачені цими Правилами дані, обробка яких не заборонена законом.
9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил,
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне
рішення приймається Організатором. При цьому рішення Організатора є остаточним та
оскарженню не підлягає.

