Додаток 1.1 до Протоколу КУАП № 05 від 04.03.2020р.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ»
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; Свідоцтво учасника фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 109 від 06.11.2012 року, тел.: 0-800-218-284.
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. Участь в Акції мають право брати дієздатні фізичні особи – громадяни України, які досягли 18річчя (повноліття), крім пов’язаних з банком осіб згідно вимог НБУ та пов’язаних осіб по
відношенню до Банку згідно норм Податкового кодексу України ( далі – Клієнт).
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) в період з 5 березня по 31 березня
2020 року (включно) (далі по тексту – «Період проведення Акції»).
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. Кожному Клієнту протягом строку проведення Акції при розміщенні Акційного депозиту
«ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ» в національній валюті на будь-який строк, що передбачений умовами
Акційного депозиту надається скретч-карта*, що містить розмір надбавки до основної процентної
ставки за Акційним депозитом.
4.2. Клієнт власноруч обирає скретч-карту та знімає захисну смугу, яка містить приховану
інформацію про розмір додаткового бонусу, який додається до основної процентної ставки діючої
для обраного строку розміщення Акційного депозиту «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ».
4.3. Загальна кількість скретч-карт становить 1550 штук для Акційного депозиту «ОТРИМАЙ
БІЛЬШЕ» в національній валюті.
Кожна скретч-карта містить під захисним покриттям надбавки таких розмірів:
- з надбавкою 0,5% річних – 1000 скретч-карт;
- з надбавкою 0,75% річних – 500 скретч-карт;
- з надбавкою 1,0% річних – 50 скретч-карт.

4.4. При розміщенні одного Акційного депозиту «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ» на умовах згідно п. 4.1.
даних Правил Клієнту надається одна скретч-карта.
4.5. Скретч-карти розподіляються між відділеннями АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
управлінням планування та організації продажів роздрібного бізнесу.
* рекламний інструмент у вигляді картки на паперовому носії, яка містить інформацію про розмір
додаткового бонусу/надбавки у полі із захисним шаром, після зняття якого Клієнт матиме можливість
дізнатися про розмір отриманого додаткового бонусу/надбавки.

5. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ
5.1. Клієнт стирає захисне покриття власноруч обраної скретч-карти під яким зазначено розмір
надбавки до основної процентної ставки, що застосовуватиметься до Акційного депозиту
«ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ».
5.2. Уповноважений працівник Банку оформлює депозитний договір з урахуванням отриманої
надбавки, формує необхідний пакет документів та надає на підпис Клієнту.
5.3. Скретч-карта зі стертим захисним покриттям залишається в Банку та підшивається до справи з
юридичного оформлення рахунку.
5.4. 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.
6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ
6.1. 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
6.2. 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.
7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ
7.1. Організатор зобов’язується зберігати конфіденційність особистих даних учасників Акції.
Використовувати особисті дані учасників Акції лише у відповідності до чинного законодавства
України.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника
Акції з даними Правилами.
8.2. 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.

8.3. Строк проведення Акції, зазначений в п. 3.1. даних Правил, може бути продовжено або
завершено рішенням Комітету з питань управління активами та пасивами Банку.
8.4. У випадку виникнення ситуацій, що припускають 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.

