ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ІЗ СТИМУЛЮВАННЯ
БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ «НОВОРІЧНІ СВЯТА З CREDIT AGRICOLE»

ПРОДАЖІВ

(в редакції від 06.11.2018 р.)

Офіційні Правила рекламної акції із стимулювання продажів банківських продуктів
«Новорічні свята з Credit Agricole» (далі – Правила) визначають порядок та умови
проведення акції «Новорічні свята з Credit Agricole» від ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі –
Акція).

1. Організатор Акції:
Організатором Акції є ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Організатор та/або Банк),
місцезнаходження якого: Україна, 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.
Адреса Організатора для відправки кореспонденції: Україна, 01004, м. Київ, вул.
Пушкінська, 42/4.

2. Мета Акції:
Метою Акції є:
- розповсюдження інформації про Організатора та його продукти;
- формування та підтримання обізнаності споживачів (потенційних клієнтів) та їх інтересу
стосовно Організатора та його продуктів;
- привернення уваги щонайбільшого кола споживачів (потенційних клієнтів) до продуктів
Банку та стимулювання споживчого попиту на продукти;
- збільшення продажів продуктів.
3. Територія (місце) та строки проведення Акції:
Акція проводиться на всій території України за виключенням тимчасово окупованої
території АР Крим та зони проведення військової операції Об’єднаних сил із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ на території
Донецької та Луганської областей (далі – Територія Акції) у період з 03.12.2018 року до
21.12.2018 року включно (далі за текстом – «Період проведення Акції»).
4. Учасники:
До участі в Акції допускаються (надалі – Учасники) фізичні особи, які у Період проведення
Акції придбали в будь-якому відділенні Організатора один з наступних продуктів у
відповідності до умов таких продуктів, встановлених Організатором:


кредит «Свобода»;



кредитна платіжна картка (в разі якщо кредитний ліміт було встановлено в Період
проведення Акції);



VIP-пакет «Platinum» або VIP-пакет «Infinite» (тільки нові ВІП-пакети, комісія за випуск
яких була сплачена в Період проведення Акції, в разі якщо продукт був лонгований –
клієнт не приймає участь в Акції);



один
з
банківських
вкладів
(депозитів)
(вклад
«Строковий»,
вклад
«Накопичувальний», вклад «Щомісячний дохід», вклад «Дитячий»), розміщених в
Період проведення Акції на строк не менше ніж 6 (шість) місяців та на суму від 50
(п’ятдесяти) тисяч гривень (в Акції не приймають участь депозити, які автоматично
пролонговані в Період проведення Акції);



договір страхування (поліс) за програмою КАСКО (в Акції не приймають участь
договори, за якими застрахований автомобіль перебуває в заставі Банку);
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договір страхування (поліс) за програмою «Комплексне страхування майна»;



договір страхування (поліс) за програмою «Накопичувальне страхування життя».

Участь в Акції недієздатних осіб та осіб з обмеженою дієздатністю здійснюється відповідно
до чинного законодавства України.
Участь в Акції не мають права брати працівники Організатора, що беруть участь у підготовці,
організації та проведенні Акції, та їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри,
батьки, баба/дід).
5. Правила участі в Акції:
Участь Учасників в Акції є безоплатною і залежить виключно від волі таких Учасників. Всім
Учасникам надаються та гарантуються рівні права.
Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення
Правил на офіційному інтернет-сайті Організатора www.credit-agricole.ua, у відділеннях
Організатора, а також шляхом надання інформації щодо умов Акції, порядку прийняття
участі в Акції спеціалістами Довідкового центру Банку за номером 0 800 30 5555.
6. Подарунки Акції
Загальний Фонд подарунків Акції складає:
Телефони iPhone Х — 9 (дев’ять) шт. (далі – Подарунки Акції).
Всі клієнти Банку, які виконали умови Акції у період з 03.12.2018 року до 21.12.2018 року
включно та зареєструвалися на офіційному сайті Організатора (www.credit-agricole.ua),
стають учасниками розіграшу одного із дев’яти Подарунків Акції.
Заміна Подарунка Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом (матеріальним
чи нематеріальним) не допускається.
7. Порядок отримання Подарунків Акції
7.1. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції (далі –
Переможці), передбачених п. 6 Правил, здійснюється Банком шляхом випадкової вибірки на
сайті www.random.org порядкового номеру серед усіх Учасників Акції, що відповідають
умовам, викладеним в п. 4. Правил, та відбуватиметься в три етапи (на кожному з етапів
буде розіграно три Подарунки Акції):






перший етап – до 14.12.2018 (приймають участь Учасники, що придбали продукти,
зазначені в пункті 4. Правил, в період з 03.12.2018 до 07.12.2018 включно та
зареєструвалися на офіційному сайті Організатора www.credit-agricole.ua до
09.12.2018 включно);
другий етап – до 21.12.2018 (приймають участь Учасники, що придбали продукти,
зазначені в пункті 4. Правил, в період з 10.12.2018 до 14.12.2018 включно та
зареєструвалися на офіційному сайті Організатора www.credit-agricole.ua
до
16.12.2018 включно);
третій етап – до 26.12.2018 (приймають участь Учасники, що придбали продукти,
зазначені в пункті 4. Правил, в період з 17.12.2018 до 21.12.2018 включно та
зареєструвалися на офіційному сайті Організатора www.credit-agricole.ua до
23.12.2018 включно).

В разі якщо Учасник Акції придбав продукт, що відповідає умовам, викладеним в п. 4
Правил, протягом одного з етапів, але зареєструвався на офіційному сайті Організатора
www.credit-agricole.ua пізніше ніж дата реєстрації для поточного етапу розіграшу, такий
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Учасник Акції буде приймати участь в розіграші Подарунків Акції в наступному етапі, при
умові реєстрації на офіційному сайті Організатора до 23.12.2018 включно.
В разі придбання одного з продуктів, що відповідають умовам, викладеним в п. 4 Правил,
Учасник Акції може приймати участь тільки в одному з етапів проведення розіграшу.
Один Учасник Акції не може здобути право на отримання двох Подарунків Акції.
7.2. Банк гарантує об’єктивність, чесність та відкритість при визначенні Переможців.
7.2.1. Жеребкування проводиться відповідальною особою Організатора під наглядом
Спостережної комісії (далі – Комісія), за допомогою програмного забезпечення генератора
кодів та випадкових чисел www.random.org.
7.2.2. Інформація про Переможців (ПІБ та ІПН) вносяться до Протоколу розіграшу. Таким
чином формується список Переможців з відповідним порядковим номером.
7.2.3. Банк повідомляє Переможців про результати розіграшу та узгоджує з кожним
Переможцем адресу, за якою можна отримати Подарунок Акції, протягом 10 (десяти)
робочих днів із дати проведення розіграшу у телефонному режимі та/або іншим способом.
Інформація щодо всіх Переможців Акції буде опублікована на офіційному сайті Організатора
www.credit-agricole.ua до 31.01.2019.
7.2.4. Рішення Комісії є остаточним і оскарженню не підлягає.
Інші умови:
Учасники, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються та надають Організатору
інформацію (в тому числі таку, що становить персональні дані Учасника), визначену
Організатором як необхідну для участі в Акції.
Учасники Акції своєю участю в Акції погоджуються, що дані про них можуть бути внесені
Організатором до бази даних та в подальшому використані Організатором без будь-яких
часових обмежень, у тому числі для надсилання інформації, повідомлень тощо.
Учасники Акції погоджуються, що беручи участь в Акції, вони додатково надають спеціальну
згоду на те, що їх імена, прізвища та по батькові, місце проживання, цитати з інтерв’ю з ними
можуть бути опубліковані та/або використовуватися у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах
Банку, розміщуватися на його сайті, у будь-яких засобах масової інформації та інтернетвиданнях на вибір Банку, і таке використання ніяким чином не буде оплачуватись таким
Учасникам.
Учасник Акції, що бере в ній участь, додатково надає свою спеціальну згоду Організатору на
фотографування та/чи на проведення фотосесії і надає право використовувати свої
фотографії у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах Банку, у тому числі шляхом розміщення
на сайті Банку, у будь-яких засобах масової інформації та інтернет-виданнях на вибір Банку і
таке використання ніяким чином не буде оплачується такому Учаснику.
Своєю участю в Акції всі Учасники підтверджують, що розуміють її умови, повністю
погоджуються з Правилами та зобов’язуються їх виконувати, що їх рішення щодо участі в
Акції є свідомим та здійснене виключно за їх волею.
Персональні дані:
Приймаючи участь в Акції, Учасник стверджує, що вся надана інформація, в тому числі, що
становить персональні дані, надана ним на законних підставах і він має право її
використовувати та розпоряджатися нею.
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Організатор повідомляє Учасника, що надані ним персональні дані були внесені до Бази
персональних даних Організатора «Клієнти». Приймаючи участь в Акції, Учасник стверджує,
що він, як суб’єкт персональних даних, ознайомлений зі своїми правами у відповідності із
Законом України «Про захист персональних даних». Зі всією інформацією стосовно Бази,
прав та обов’язків тощо Учасник в будь-який момент може ознайомитися на сайті www.credit
agricole.ua.

4з4

