
Умови акції «Хай плюсить!» з 01 серпня 2021 р. по 31 серпня 2021 

р для фізичних осіб клієнтів банку за депозитними вкладами 

«Добавочка» у 2021 році 

 

 
№ з/п Умови Акції Визначення умови акції 

1 

Термін проведення акції за 

депозитними вкладами 

«Добавочка» для фізичних осіб, 

далі - Акція 

3 01 серпня 2021 року по 31 серпня 2021 року включно 

2 Місце проведення Акції 

Відділення ПАТ «БАНК ВОСТОК» (далі Банк), що 

розташовані на території України та проводять 

операції з приймання вкладів від фізичних осіб 

3 Учасники Акції 

Усі фізичні особи, які є резидентами/нерезидентами та 

досягли повноліття (18 років) (надалі за текстом 

«Клієнт»). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено 

дієздатних і недієздатних осіб проводиться у 

відповідності до діючого законодавства України. 

Учасниками акції можуть бути фізичні особи, які 

укладають нові договори банківських вкладів 

«Добавочка» в Банку в період проведення Акції «Хай 

плюсить!». Участь у акції співробітників Банку 

заборонена. 

4 
Види вкладів,  що приймають 

участь в Акції, та їх особливості 

Модель вкладу - «Добавочка»; 

Строк – 6 (шість) місяців; 

Валюта – гривня; 

Періодичність виплати відсотків – щомісяця 

Мінімальна сума вкладу – 10 000 грн. 

Максимальна сума вкладу – не обмежується 

Пролонгація вкладу – не допускається; 

Поповнення вкладу – не допускається 

Можливість дострокового розірвання вкладу – не 

допускається 

5 Акційна пропозиція 

Кожен учасник Акції, який виконав умови участі в 

Акції, отримує бонуси згідно з варіантами акційних 

скретч-карт 

6 Види бонусів 

Гарантований бонус – один із наведених нижче 

бонусів до діючої в банку процентної ставки по вкладу 

на день відкриття вкладу «Добавочка» 

  

За вкладами в гривні, 

процентів річних 

+0,5% 

+1,0% 

+1,5% 

+2,0% 
 

7 Строк дії Акційної надбавки Весь строк дії депозитного договору 

8 

Участь Акційних вкладів в 

інших аналогічних акціях, 

програмах тощо, що проводяться 

Банком 

Забороняється, крім акції «З продажу інвестиційних та 

пам’ятних монет НБУ та погашення кредитної 

заборгованості в ПАТ «БАНК ВОСТОК» у 2021 році» 



 

 

9 

Інформування потенційних 

Учасників Акції про проведення 

в Банку Акції 

Шляхом проведення рекламної кампанії (зовнішня 

реклама, інтернет, рекламні листівки, СМС-

інформування, інформування через VIBER, тощо) 

10 Умови та порядок участі в Акції 

А. Учасник Акції при відкриті вкладу «Добавочка» 

вибирає одну з наявних акційних скретч-карт у 

спеціальних ємностях (акваріумах) у Відділенні Банку 

на день відкриття акційного вкладу, зтирає захисне 

покриття для визначення розміру бонусу та надає його 

співробітнику Банку для відкриття вкладу 

«Добавочка» з урахуванням надбавки. 

В один операційний день вкладнику дозволяється 

відкрити скільки завгодно акційних вкадів 

«Добавочка» з бонусами, але бонус  з однієї скретч-

картки може бути використаний лише один раз. 

Б. Підписує анкету-заяву про внесення змін до умов 

депозитного договору.  

 

 


