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1. Загальні положення
1.1. Організатором Акції є АТ «Піреус Банк МКБ» (далі – Банк або Організатор).
1.2. Офіційні правила акції «Сімейна картка» (далі – Правила) регламентує умови участі в Акції.
1.3. Мета проведення Акції «Сімейна картка» (далі – Акція):
-

залучення нових клієнтів;

-

збільшення кількості емітованих платіжних карток;

-

збільшення оборотів по платіжним картках та, відповідно, отримання доходів від операцій по
карткам.

1.4. Правила розроблені у відповідності до чинного законодавства України, вимог нормативно правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів Банку.
2. Офіційні умови Акції «Сімейна картка»
2.1 Період проведення Акції: з 06.09.2021 р. по 29.10.2021 р. включно.
2.2 Місце проведення Акції: Головний офіс Банку та усі регіони, де присутні відділення Банку.
2.3. В Акції може брати участь будь-яка фізична особа, яка відповідає нижчепереліченим вимогам:


є клієнтом – учасником зарплатного проекту в Банку;



або яка виявила бажання стати клієнтом Банку на умовах зарплатного проекту в Банку;



виявила бажання оформити до своєї платіжної картки додаткову платіжну карту на своє ім’я
та/або на ім’я іншої особи.

2.4 Банківські продукти, які приймають участь в Акції: тарифні плани «Дебют», «Оптимальний+»,
«Преміум», «Престиж».
2.5. Умови Акції: В рамках Акції фізична особа, що є або стане клієнтом Банку відповідно до п.2.3.
цих Правил (далі - Учасник), отримує можливість оформити до своєї платіжної картки 2 (дві)
додаткові платіжні картки на вибір Classic/Classic Instant без оплати комісії за випуск такої платіжної
картки.
2.6. В Акції не можуть приймати участь:


продукти, параметри яких не відповідають умовам Акції;



якщо є підозра в шахрайських діях Учасника.
3. Інші умови Акції «Сімейна картка»

3.1. Право на участь в Акції не може бути віддане Учасником третім особам.
3.2. Банк має право на свій розсуд змінити перелік банківських продуктів, які приймають участь в
Акції, або інші умови, шляхом внесення змін в Правила Акції.
4. Припинення дії Акції
4.1. Акція припиняє свою дію в наступний день після закінчення останнього дня Періоду проведення
акції, при цьому Банк вправі в будь-який момент в односторонньому порядку вносити зміни в
Правила Акції, повідомивши про таке рішення Учасників не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати
введення в дію таких змін.
4.2. Повідомлення Учасників про введення в дію змін до Правил Акції здійснюється будь-яким з
наступних способів за вибором Банку:
−

шляхом розміщення інформаційного повідомлення на інформаційних стендах в Відділеннях
Банку;

−

шляхом розміщення електронної версії нової редакції Правил Акції на Інтернет-сторінці
Банку https://www.piraeusbank.ua/.

4.3. Учасники повинні самостійно відстежувати зміни в Правилах Акції.
5. Заключні положення
5.1.

Правила набирають чинності після їх затвердження Правлінням Банку.

5.2.
Зміни та доповнення в дані Правила вносяться шляхом їх затвердження Правлінням Банку
та оформлюються відповідним протоколом.
5.3. Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс-мажорних обставин,
як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному
законодавстві, які діють на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора
Акції обставини.
5.4.
У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або
питань, не урегульованих Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції
відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є
остаточним і не підлягає оскарженню.

