
 
 

 

 

Кооперативна Банківська Група 

 

Правила Акції «По-сусідськи» 

(«Правила Акції») 
 

 

 

§ 1 

Вступна частина 

  

1. Організатором цієї рекламної акції «По-сусідськи» («Акція») є Кооперативний Народний Банк 

в Закшеві, вул. Дворцова 4, 77-424 Закшево, Злотовський повіт, Великопольське воєводство, адреса 

ePUAP:/SBLZAKRZEWO/domyslna, внесений до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, 

який веде IX Господарський відділ Національного судового реєстру Районного суду Познань-Нове 

Място та Вільда у Познані за номером KRS: 0000110644, NIP: 7670000201, REGON: 000498900  

(«Організатор» або «Банк»). 

2. Акція проводиться на підставі цих Правил акції.  

3. Щодо використовуваних термінів, які не визначені у цих Правилах, застосовуються визначення, що 

містяться у «Правилах надання послуг у сфері ведення банківських рахунків для клієнтів-фізичних 

осіб» у Кооперативному Народному Банку в Закшеві. 

4. Акція організується на підставі чинних положень польського законодавства. 

 

 

§ 2 

Умови та предмет Акції  

 

1. Учасником Акції може стати фізична особа - іноземець, який має повну дієздатність, який: 

a) є громадянином України, який покинув її територію або не може повернутися на територію України 

у зв'язку з веденими там бойовими діями, або 

b) не має українського громадянства, але проживає на території України та залишив її або не може 

повернутися на територію України у зв'язку з веденими там бойовими діями.  

2. Акція поширюється лише на вищевказаних іноземців, які перетнули кордон після 23 лютого 2022 року 

(«Учасник»). 

3. Договір, у рамках цієї акції, укладається терміном на 12 місяців з можливістю його продовження за 

бажанням власника рахунку, на умовах, передбачених для Стандартного рахунку. 

4. Учасник, який під час дії Акції: 

a) відкриє розрахунково-ощадний рахунок (ROR) у відділенні Банку, звільняється від комісій за: 

- обслуговування рахунку,  
- внесення та виплату готівки в касі Банку, 
- платіжне доручення, оформлене у паперовій формі, для переказу на рахунки, що обслуговуються 

в Банку чи інших банках,  
- платіжне доручення, оформлене за допомогою електронного банкінгу, для переказу на рахунки, 

що обслуговуються в Банку чи інших банках, 

- розблокування пароля для доступу до онлайн-банкінгу, 

- оформлення платіжного іноземного доручення в паперовій формі або через електронний банкінг 

на рахунки в банках України. 

b)  відкриє безконтактну дебетову картку Visa (профіль Україна) у відділенні Банку, звільняється від 

комісій за: 

- обслуговування платіжної картки, 

- випуск платіжної картки, 

- зняття готівки у банкоматах та касах банків у Польщі та за кордоном, 

- зняття готівки в рамках кешбек-сервісу, 

- видачу нового ПІН-коду та зміну ПІН-коду в банкоматах, 



 

 

- перевірку балансу рахунку у банкоматах, 

- складання виписки про платіжні операції, 

- видачу дубліката картки (у разі знищення/пошкодження картки). 

5. Встановлюється ліміт коштів, які можна зберігати на рахунку в будь-який час у розмірі 1 000,00 євро 

та місячний ліміт надходжень на рахунок до 2 000,00 євро. 

6. Суми будуть конвертовані за середнім обмінним курсом, оголошеним Національним Банком Польщі, 

який застосовується в останній робочий день місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється 

конвертація. 

7. За інші дії, не згадані у п. 3 вище, Банк стягує комісію відповідно до чинного тарифу для пакета 

Standard. 

8. Кожен Учасник може скористатися пропозицією лише один раз, тобто. він може відкрити один 

розрахунково-ощадний рахунок (ROR) та подати заявку на отримання однієї безконтактної дебетової 

картки Visa (профіль Україна) протягом терміну дії Акції. 

9. Після закінчення Акції Банк стягує комісію та збори відповідно до чинного тарифу для пакету 

Standard. 

 

§ 3 

Заключні положення 

 

1. Правила подання скарг викладено у Правилах надання послуг банківського рахунку клієнтам – фізичним 

особам.  

2. Акція не сумується з іншими діючими акціями. 

3. Організатор є адміністратором персональних даних Учасників Акції. 

4. У питаннях, що не врегульовані цими Правилами, застосовуються Правила надання послуг банківського 

рахунку клієнтам – фізичним особам.  

5. З Правилами Акції можна ознайомитись в офісі Організатора (в робочі дні, у годинах роботи цього 

відділення) та на сайті www.sblzakrzewo.pl. Про будь-які зміни в Правилах Акції Учаснику буде 

повідомлено у порядку, зазначеному в Правилах надання послуг банківського рахунку клієнтам - 

фізичним особам Кооперативного Народного Банку в Закшеві. Зміна Правил Акції не потребує зміни 

рамкового договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        
                              місце, дата   

   
        
розбірливо ім'я та прізвище Власника                               підпис Власника 

 

 

  

                печатка та підписи за банком 


