
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Правління АТ «КРЕДОБАНК» 

№ 1457 від «02» жовтня 2020 року 

Вводиться в дію «05» жовтня 2020 року 

 

 

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ АТ «КРЕДОБАНК» 

«ПЕРЕКАЗ НА РАХУНОК «ZŁOTÓWKA»» 

1. ТЕРМІНИ 

 

1.1. Терміни, що використовуються у цій Програмі лояльності «Переказ на рахунок 

«Złotówka»», надалі Програма лояльності Банку, вживаються у таких значеннях: 

 

PKO BP SA - Польський акціонерний банк «Загальна ощадна каса» (powszechna kasa 

oszczędności bank polski spółka akcyjna) 

Учасник Програми лояльності Банку -  Клієнт, який долучився до участі в Програмі 

лояльності Банку. 

Економічний стимулюючий захід – грошові кошти, які нараховуються та виплачуються 

Банком Учаснику Програми лояльності Банку за наявності підстав передбачених цією 

Програмою лояльності Банку, надалі – Грошова винагорода.  

Рахунок – Поточний рахунок у національній валюті, відкритий в Банку Учаснику цієї 

Програми лояльності Банку.  

Рахунок «Zlotowka» – Поточний рахунок  у польських злотих (разом з банківською 

платіжною карткою), відкритий в Банку Учаснику цієї Програми лояльності Банку.   

Інші терміни, що  використовуються у цій Програмі лояльності Банку, вживаються у значення, 

наведених у Правилах надання комплексних банківських послуг фізичним особам у 

Акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК», надалі – Правила. 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ УЧАСТІ В ЦІЙ ПРОГРАМІ 

ЛОЯЛЬНОСТІ БАНКУ. 

 

2.1. Цією Програмою лояльності «Переказ на рахунок «Złotówka»», надалі – Програма 

лояльності Банку, регулюються умови (правила) виплати Банком Грошової винагороди 

Учасникам цієї Програми лояльності Банку. 

2.2. Ця Програма лояльності розміщується на Інтернет - сторінці Банку за адресою: 

www.kredobank.com.ua. протягом усього строку її дії. 

2.3. Ця Програма лояльності Банку, організовується на території України (за винятком 

території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим 

та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду 

населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про 

введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо 

подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», 

підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання 

окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими 

територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.). 

2.4. Ця Програма лояльності Банку проводиться на тимчасовій основі. Строк дії цієї Програми 

лояльності Банку:  з  05 жовтня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно. 

2.5.  За наявності усіх нижченаведених обставин у сукупності, Клієнт вважається таким, що 

долучився до цієї Програми лояльності Банку та відповідно, як Учасник цієї Програми 

лояльності Банку набув право на отримання Грошової винагороди, а саме:  

2.5.1. Клієнт, протягом строку дії цієї Програми лояльності Банку, відкрив в Банку на своє ім’я 

Рахунок «Zlotowka»; 

http://www.kredobank.com.ua/


2.5.2. Будь-яким платником здійснено одноразовий SWIFT переказ грошових коштів з PKO 

BP на Рахунок «Zlotowka» в сумі  min. 500,00 (п’ятсот) польських злотих, надалі  - Переказ, і 

грошові кошти у відповідній сумі надійшли на Рахунок «Zlotowka»;   

2.5.3. На момент надходження на Рахунок «Zlotowka» грошових коштів в сумі зазначеній у 

п.2.5.2. цієї Програми лояльності Банку у Клієнта є в наявності  Рахунок.  

2.5.4. Клієнтові на момент участі в цій Програмі лояльності Банку виповнилось 18 

(вісімнадцять) років. 

2.5.5. Клієнт на момент участі в цій Програмі лояльності Банку є резидентом України. 

2.6. У випадку відсутності бажання приймати участь у цій Програмі лояльності Банку Клієнт 

зобов’язаний письмово повідомити Банк про виключення його з числа осіб (Клієнтів), які 

мають намір прийняти участь в цій Програмі лояльності Банку. Виключення Клієнта  з числа 

потенційних Учасників цієї Програми лояльності Банку здійснюється Банком через 7 (сім) 

робочих днів після надходження від Клієнта відповідної письмової заяви. З моменту такого 

виключення зі списків до Клієнта не застосовуються положення цієї Програми лояльності 

Банку. 

 

3. РОЗМІР,  ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ  ГРОШОВОЇ 

ВИНАГОРОДИ. 

 

3.1.  Для цілей цієї Програми лояльності Банку розмір Грошової винагороди, яка 

нараховується  Учаснику цієї Програми лояльності Банку встановлюється в сумі 200,00 

(двісті) грн. не залежно від суми Переказу. При цьому сума Переказу, яка є меншою ніж сума 

вказана у п. 2.5.2. цієї Програми лояльності Банку не приймається до уваги для цілей 

нарахування та виплати Грошової винагороди Учаснику цієї Програми лояльності Банку. 

3.2. Фактом підписання, під час дії цієї Програми лояльності Банку, відповідного Додатку до 

Заяви-Договору на підставі якого відкрито Рахунок «Zlotowka», Учасник цієї Програми 

лояльності Банку розуміє та підтверджує, що отримуючи від Банку Грошову винагороду, 

отримує дохід, у зв’язку з чим Банк має статус податкового агента та з суми нарахованої та 

Грошової винагороди Банк утримує податок на доходи фізичних осіб згідно пп.2 п.1 ст. 168 

Податкового кодексу України та військовий збір одночасно з зарахуванням коштів на Рахунок, 

в розмірі які встановлено законодавством України та відповідно до п. 176.2 та п.176 

Податкового кодексу України подає інформацію щодо таких доходів та утриманого 

податку/зборів до контролюючих органів. При цьому якщо, відповідно до норм законодавства 

України, ставка податку/збору, які застосовуються до доходу передбаченого цією Програмою 

лояльності Банку, буде збільшена або зменшена/введено новий податок/збір/скасовано діючий 

тощо, розмір доходу, який підлягає виплаті Учаснику цієї Програми лояльності Банку 

змінюється відповідно до змін встановлених (прийнятих) щодо ставок оподаткування.  

Станом на момент введення в дію цієї Програми лояльності Банку загальний розмір податків 

та зборів, які Банк зобов’язаний утримати з суми Грошової винагороди становить: 39,00 

(тридцять дев’ять) грн., у т.ч.: ПДФО -  36,00 (тридцять шість) грн.;  військовий збір – 3,00(три) 

грн.  

3.3.  Фактом підписання, під час дії цієї Програми лояльності Банку, відповідного Додатку до 

Заяви-Договору на підставі якого відкрито Рахунок «Zlotowka» Учасник цієї Програми 

лояльності Банку розуміє та підтверджує, що отримуючи від Банку Грошову винагороду 

Учасник цієї Програми лояльності Банку може втрати пільги передбачені Податковим 

кодексом України, якщо Учасник цієї Програми лояльності Банку має право на отримання 

таких пільг.    

3.4. Учасник цієї Програми лояльності Банку має право отримати Грошову винагороду лише 

1 (один) раз.  З моменту отримання Грошової винагороди Учасником цієї Програми лояльності 

Банку останній вибуває з числа Учасників  цієї Програми лояльності Банку.   

3.5. Банк здійснює виплату Грошової  винагороди Учаснику цієї Програми лояльності Банку, 

не пізніше наступного банківського дня після надходження на Рахунок «Zlotowka» суми 

Переказу.  Виплата Грошової винагороди за умовами (правилами) цієї Програми лояльності 

Банку здійснюється одночасно з утриманням та сплатою Банком податку з доходів фізичних 



осіб та військового збору від належних до сплати грошових коштів за умовами цієї Програми 

лояльності Банку  в розмірі та в порядку, передбаченому чинним законодавством України на 

момент такої виплати. 

3.6. У випадку наявності в Учасника цієї Програми лояльності Банку двох або більше Рахунків 

виплата Грошової винагороди здійснюється на будь який з цих Рахунків на вибір Банку. 

3.7. Банк не здійснює виплату Грошової винагороди у наступних випадках:  

3.7.1. станом на дату надходження на Рахунок «Zlotowka» суми Переказу  відсутня хоча б одна 

з обставин, передбачених п.п.  2.5.1. - 2.5.5. цієї Програми лояльності Банку; 

3.7.2. Клієнт уже  отримав Грошову винагороду протягом строку дії цієї Програми лояльності 

Банку. 

4. ІНШІ УМОВИ ЦІЄЇ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ БАНКУ. 

 

4.1. Ця Програма лояльності Банку є невід’ємною частиною Правил надання комплексних 

банківських послуг фізичним особам у Акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК». 

4.2. Фактом підписання, під час дії цієї Програми лояльності Банку, відповідного Додатку до 

Заяви-Договору на підставі якого відкрито Рахунок «Zlotowka», Клієнт засвідчує, що на 

момент такого укладення  ознайомився з усіма положеннями цієї Програми лояльності Банку,  

Правил, Тарифами, а також іншими документами, інформацією, які розміщені на Інтернет-

сторінці Банку та з урахуванням яких надаються банківські послуги, повністю розуміє їхній 

зміст та беззастережно погоджується з ними. 

4.3.   Банк звільняється від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких 

як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у 

законодавстві України, що діють на території проведення цієї Програми лояльності Банку, 

інших непідвладних контролю з боку Банку обставини.  

4.4.  Банк не компенсує будь-які витрати Учасника цієї Програми лояльності Банку, пов’язані 

з отриманням та подальшим використанням Грошової винагороди. 

4.5. Банк, у порядку передбаченому Правилами,  має право тимчасово зупинити, повністю 

припинити,  цю Програму лояльності Банку, або внести зміни у цю Програму лояльності 

Банку. 

4.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цієї Програми 

лояльності Банку, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цією Програмою 

лояльності Банку та/або Правилами, остаточне рішення приймається Банком. При цьому 

рішення Банку є остаточним і не підлягає оскарженню. 

4.7. Інші положення щодо регулювання відносин між та Банком та Учасником цієї Програми 

лояльності Банку визначені Правилами. 

 

 
 


