«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказ № 260 від 10.06.2019 р.
Голова Правління
_____________ В. Михайльо
Правила проведення акції
«Запроси друга»
1. Організатором акції «Запроси друга» (далі – Акція) є Акціонерне товариство «АльфаБанк» (далі – Організатор, Банк) – юридична особа, створена та зареєстрована згідно
законодавства України, місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/62.
2.

Акція проводиться на території України.

3.

Акція є безстроковою та починає діяти з 24 квітня 2019 року.

4.

Учасники Акції:

4.1. В Акції приймають участь фізичні особи, що досягли повноліття (18 років) та
відповідають усім вимогам та умовам Акції (далі – Учасники Акції): є клієнтами
Організатора, у яких укладено з Банком договір на будь-який з продуктів Банку (далі «Існуючий Клієнт»); не є клієнтами Організатора та / або є клієнтами Організатора, але не
укладали раніше раніше з Банком Договір на на будь-який з продуктів Банку (далі – Друг).
4.2. Стали власниками нових рахунків, відкритих згідно умов договору з АТ «АЛЬФАБАНК» та Правил Акції:
4.2.1. з 13 червня 2019 року в рамках продуктів: кредитна картка «Максимум» /
«Максимум-Platinum» / «Максимум-готівка» / «Travel» / «ЕКО-Максимум» / «АльфаConnect» / «Фокс Клуб»;
4.2.2. з 1 липня 2019 року в рамках продуктів: дебетова картка «Comfort» / «Ultra» /
«Platinum Black» / «Platinum Black Plus» / «Carbon» / Wargaming «World of Tanks» /
Wargaming «World of WarShips» / Wargaming «World of Tanks Blitz».
4.3. Не визнаються Учасниками Акції працівники Організатора, незалежно від виконання
ними умов даних Правил.
5.

Умови участі в Акції:

5.1. Для Існуючих Клієнтів Банку:
5.1.1. Бути зареєстрованим в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine» або здійснити
реєстрацію.
5.1.2. Відправити рекомендацію Другу в Період участі Акції на оформлення карткового
продукту Банку шляхом передачі індивідуального посилання що генерується в
мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine». Ідентифікація Існуючого Клієнта, який
рекомендує продукти Банку, відбувається за унікальним кодом в індивідуальному
посиланні.

5.1.3. Існуючий Клієнт може ділитися посиланням та рекомендувати оформити продукт
друзям в необмеженій кількості.
5.2. Для Друга:
5.2.1. Отримання рекомендації на оформлення карткового продукту Банку у вигляді
посилання від Існуючого Клієнта Банку.
5.2.2. Перехід за посиланням, заповнення форми онлайн-заявки на картковий продукт
Банку в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine».
5.2.3. Укладення з Банком Договору на відкриття та обслуговування по картковому
продукту в Період дії Акції. Банк має право відмовити Другу в укладенні договору за
кредитною та/або дебетовою карткою без пояснення причин.
5.2.4. Здійснення не менше однієї підтвердженої операції з оплати товарів, робіт і послуг в
Період дії Акції на суму не менше 50 гривень за кредитною та/або дебетовою карткою, що
була оформлена за посиланням від Існуючого Клієнта.
5.2.5. Операцію з оплати товарів, робіт і послуг за кредитною та/або дебетовою карткою
необхідно здійснити на протязі 31 дня з дати оформлення картки.
6. При виконанні Учасниками Акції дій, зазначених у п.5 Правил, Банк в Період виплати
винагороди, нараховує кожному з них грошову винагороду в розмірі 248,45 грн. за
мінусом належних до сплати податків та нарахувань з доходів фізичних осіб, що діяли на
дату перерахування.
6.1. Учасник Акції не може отримати винагороду готівкою.
6.2. Винагорода перераховується виключно на банківський картковий рахунок Учасника
Акції.
6.3. Виплата винагороди здійснюється протягом 31 дня з моменту виконання умов участі в
Акції.
6.4. Існуючий Клієнт Банку не має права отримувати винагороду, використовуючи своє
індивідуальне посилання на рекомендацію з оформлення кредитної та/або дебетової
картки.
6.5. Друг може отримати винагороду лише один раз.
7. Нарахування грошової винагороди не здійснюється, якщо на момент її нарахування
Договори, укладені в Період участі в Акції Другом, були розірвані, або Організатор
отримав Заяву на розірвання договору / угоди по карті, анулювання карти і закриття
рахунку.
8. Учасники Акції не можуть передавати свої права на отримання винагороду третім
особам.
9. Інформація про Акцію та повні умови Акції розміщуються Організатором на інтернетсторінці Банку www.alfabank.ua.

10. Організатор Акції має право використовувати додаткові, не зазначені в цих Правилах,
засоби доведення пропозиції про участь у проведеній Акції, що супроводжується
коротким викладом умов її проведення та іншої рекламної інформації.
11. Організатор має право припинити проведення Акції або змінити її умови на власний
розсуд в будь-який момент проведення Акції. Інформація про зміни доводиться в порядку,
зазначеному в п.9 Правил.
12. Беручи участь в Акції, тим самим учасники Акції підтверджують факт ознайомлення
з даними Правилами Акції та свою повну та безумовну згоду з ними. У разі невиконання
умов даних Правил вважається відмовою від участі у Акції.

