
Правила акційної програми “Чорна п'ятниця на “Мінфіні” 

 

Визначення: 

Організатор Акції або Організатор: ТОВ «МІНФІНМЕДІА» (партнерТОВ «Файненс.ЮА»). 

Сайти партнери Акції: minfin.com.ua, finance.ua 

Сторінки Акції “Бону до депозиту” — http://minfin.com.ua/deposits/bonus/, 

http://deposit.finance.ua/. 

Учасник — фізична особа, повнолітній громадянин України, який виявив бажання прийняти 

участь в Акції “Бонус до депозиту” на умовах пропозиції “Чорна п’ятниця на Мінфіні”. 

Промо-код — спеціальна літерно-цифрова послідовність, яка розміщена на сайтах партнерів 

або направлена засобами електронного зв’ язку потенційним учасникам у комплексі з умовами 

Акції “Бонус до депозиту” за окремими банками учасників Акції “Бонус до депозиту”, які 

позначаються Організатором спеціальними тегами. 

Умови акції “Чорна п’ ятниця на “Мінфіні”” 

У акції беруть участь депозити банків: 

АБ “Банк Кредит Дніпро”, умови участі в Акції “Бонус до депозиту” приведено на сторінці 

https://minfin.com.ua/ua/deposits/923-nadezhnyy-cherez-freebank/?sku=9967 

АТ “ПУМБ”, умови участі в Акції “Бонус до депозиту” приведено на сторінці  

https://minfin.com.ua/ua/deposits/255-dohodnyy-nakopitelnyy-staleviy/?sku=15474 

АТ “Юнекс Банк”, умови участі в Акції “Бонус до депозиту” приведено на сторінці 

https://minfin.com.ua/ua/deposits/1752-yuneks-maksimum/?amount=0&sku=15398 

АТ «КБ «Глобус», умови участі в Акції “Бонус до депозиту” приведено на сторінці  

https://minfin.com.ua/ua/deposits/700-klassicheskiy-nakopitelnyy/?amount=0&sku=6053 

 

Мінімальна сума вкладу для участі в акції “Чорна п’ ятниця на “Мінфіні””: 

50 000 грн.( п’ядесят тисяч гривень 00 копійок) 

Умови участі в акції: 

В період з 23.11.2022р по 25.11.2022р необхідно залишити заявку на участь у Акції “Бонус до 

депозиту” в одному із банків - учасників (АБ “Банк Кредит Дніпро”, АТ “ПУМБ”, АТ “Юнекс Банк”, 

АТ «КБ «Глобус») , додавши при цьому промокод. 

При розміщенні заявки на участь у Акції “Бонус до депозиту” для банків 

АТ “Юнекс Банк”,  

АТ «КБ «Глобус», 

АТ “ПУМБ” необхідно використати промокод 1QHGXGX. 

При розміщенні заявки на участь у Акції “Бонус до депозиту” для банків 

АБ “Банк Кредит Дніпро” необхідно використати промокод 3880ID7. 

Розмістити в обраному банку вклад, не менше ніж на 50 000 грн, протягом 30 днів після 

заповнення заявки на участь у Акцїї. 

Підтвердити на сайтах -партнерах акції розміщення вкладу. 

Отримати бонус до депозиту та бонус за промокод. 

 

Розмір бонусу за промокод: 

При розміщенні вкладу в АТ “Юнекс Банк”, АТ «КБ «Глобус», 

АТ “ПУМБ” та участі в Акції з промокодом 1QHGXGX, бонус до промокоду становить - 500грн 

(п’ятсот гривень 00 копійок) 

 

При розміщенні вкладу в АБ “Банк Кредит Дніпро” та участі в Акції з промокодом 3880ID7, 

бонус до промокоду становить - 300грн (триста гривень 00 копійок) 

 

Загальні положення 

 

1.1. Дані Правила набувають чинності з моменту їх публікації на сторінках сайтів партнерів 
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та/або з моменту отримання їх засобами електронного зв’ язку потенційним учасником та 

діють одночасно з Акцією «Бонус до депозитів» до дати зазначеної на сайтах партнерів. 

1.2. Організатор Акційної програми має право залучати третіх осіб до виконання взятих він 

зобов'язань. 

1.3. Дані Правила регулюють дії Учасника Акційної програми стосовно Організатора у процесі 

його участі в Акції «Бонус до депозитів». 

1.4. Дані Правила містять загальний перелік обов'язкових дій Учасника, при вчиненні яких він 

отримує право на отримання винагороди та загальні умови отримання такої винагороди. 

Деталізація умов Акційної програми, у тому числі термін дії Акційної програми для кожного 

Сайту партнера, перелік продуктів та послуг для Учасників, а також розмір грошової 

винагороди Учаснику за участь в Акції “Бонус до депозиту” розміщено на Сайті-партнерах. 

1.5.Місце проведення Акційної програми – територія України (крім АР Крим та 

непідконтрольних територій у зв’язку з агресією РФ). 

 

1.6. Для виплати грошової винагороди за Акційною програмою Учасник повинен надати 

реквізити поточного рахунку відкритого в банку України відповідно до вимог “Правил акції 

“Бонус до депозитів”.  

 

 


