
ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням Правління АТ «АКБ «КОНКОРД»  

протокол від 16.08.2021 №150  

 

Умови реферальної програми в мобільному додатку «NEOBANK для всіх» 
 

1. Основні терміни та їх визначення, які використовуються в цих умовах 
реферальної програми (далі за текстом – Реферальна програма): 

• Бонус – умовна одиниця, яка зараховується на бонусний рахунок Клієнта і 
списується з бонусного рахунку на вимогу Клієнта. Бонуси не мають 
готівкового (грошового) виразу та не є електронними грошовими коштами 
і не виконують функцію електронних грошових коштів або будь-якого 
іншого виду грошових коштів. Бонуси не є товаром та не продаються за 
оплату Клієнту. Правила нарахування Бонусів визначаються умовами 
Реферальної програми та затверджуються рішенням Правління.  

• Бонусний рахунок – сукупність облікових та інформаційних даних про 
Клієнта в системі, наданих йому Банком, кількості нарахованих та списаних 
Бонусів у поточному балансі Бонусів на рахунку, без урахування податків, 
які повинні бути сплачені відповідно до діючого законодавства України. 
Бонусний рахунок відкривається на ім'я Клієнта.  

2. В рамках Реферальної програми Банк нараховує Бонуси на Бонусний рахунок 
наступним клієнтам: 

• клієнту - власнику активного облікового запису в додатку «NEOBANK для 
всіх», який сформував реферальне посилання (запрошення) та надіслав 
його особі, яка не є клієнтом «NEOBANK для всіх», запросивши таким чином 
до реєстрації в додатку, за умови, що особа, якій було надіслане реферальне 
посилання (запрошення) перейшла за цим посиланням, успішно пройшла 
реєстрацію в «NEOBANK для всіх», оформила в додатку картку за тарифним 
пакетом «NEOCARD» або «LITECARD» та активувала її.  

• особі, яка перейшла за реферальним посиланням, успішно пройшла 
реєстрацію в «NEOBANK для всіх», оформила в додатку картку за тарифним 
пакетом «NEOCARD» або «LITECARD» та активувала її (далі - реферал). 

3. Бонуси нараховується на Бонусний рахунок Клієнта в продовж 2 (Двох) робочих 
днів з моменту активації Картки рефералом. 
4. Бонуси можуть бути використані Клієнтом після досягнення мінімальної 
кількості 100 (сто) Бонусів на Бонусному рахунку.  
5. Коефіцієнт обміну Бонусів для винагороди: 1 (один) Бонус = 1 (одна) гривня. 
6. Клієнт ініціює використання накопичених Бонусів у додатку «NEOBANK для 
всіх» (або його WEB-версії) та обирає рахунок/картку з доступного переліку, на яку 
буде зарахована грошова винагорода за участь в Реферальній програмі. Після 
здійснення такої операції Клієнтом, Банк зараховує грошову винагороду за участь 
в Реферальній програмі на рахунок Клієнта з одночасною сплатою всіх податків 
згідно діючого законодавства. Водночас Банк списує відповідну кількість Бонусів 
із Бонусного рахунку Клієнта.  
7. Максимальна кількість Бонусів, яка може бути Використана Клієнтом протягом 
кожного розрахункового періоду (один календарний місяць): не більше 1000 (одна 
тисяча) Бонусів.  
8. Виплата грошової винагороди за участь в Реферальній програмі на Рахунок 
Клієнта відбувається із одночасною сплатою Банком, як податковим агентом 



податків від імені та за рахунок Клієнта, передбачених чинним законодавством 
України на момент такої виплати. 
9. Розмір Бонусів клієнтам, зазначеним в пункті 2 цих умов Реферальної 
програми, складає: 

• відправнику реферального посилання – 50 (П’ятдесят) Бонусів. 

• рефералу – 50 (П’ятдесят) Бонусів. 
10.  Банк може проводити акції, щодо збільшення розміру Бонусів клієнтам, 
зазначеним в пункті 2 цих умов Реферальної програми. Строки та умови таких 
акцій затверджуються окремим наказом по Банку та доводяться до потенційних 
клієнтів шляхом розміщення інформації на офіційних сторінках Банку в 
соціальних мережах та/або на офіційному сайті Банку. 
11. Банк має право в односторонньому порядку змінювати ці умови Реферальної 
програми шляхом розміщення оновлених умов Реферальної програми на 
офіційному сайті банку http://www.concord.ua/ та/або на інформаційних стендах у 
відділеннях Банку. Клієнт самостійно відстежує внесення змін і доповнень в умови 
Реферальної програми. 
 


