
УМОВИ РЕФЕРАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ в “Viber bot O.Bank” 

 

1. Умови реферальної програми в АТ «Ідея Банк» (далі – Банк) встановлюють порядок участі дійсних 

клієнтів банку у програмі залучення нових клієнтів, визначають нарахування та виплату винагороди за 

результатами залучення, а також регулюють відносини між учасниками, що виникають у процесі  

залучення.  

2. В даному документі всі терміни, що вказані нижче, мають наступне значення:  

Банк – Акціонерне товариство «Ідея Банк».  

Мобільний додаток «O.Bank» – програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, 

планшетах та інших мобільних електронних пристроях, за допомогою якого Користувач ініціює, а Банк 

виконує банківські операції. 

Реферер – діючий клієнт банку, який за допомогою використання Viber bot O.Bank має можливість 

запросити нових клієнтів в банк.  

Реферал – новий клієнт банку, який отримав запрошення від реферера у вигляді індивідуального 

реферального посилання на завантаження, реєстрацію та активацію додатка O.Bank. та успішно 

пройшов усі перелічені етапи.     

Реферальна програма “Viber bot O.Bank” - виплата винагороди рефералу та рефереру у вигляді 

грошових коштів за залучення реферала до користування додатком O.Bank. Винагорода залежить від 

кількості залучених рефералів кожним реферером.  

Бонусний рахунок – рахунок клієнта, на якому зберігаються та накопичуються кошти отримані в якості 

винагороди за виконання умов реферальної програми.  

3. Загальні умови нарахування та підключення до умов реферальної програми.  

3.1. Учасниками реферальної програми можуть бути всі діючі клієнти O.Bank та нові клієнти - 

реферали. 

3.2. В залежності від кількості залучених нових клієнтів буде змінюватись статусний рівень реферера 
та розмір винагороди : 

Статус «junior», якщо залучено від 1 до 5 осіб і виплата по 75 грн. за кожного клієнта;  

Статус «master», якщо залучено понад 6 до 15 осіб і виплата по 100 грн. за кожного клієнта; 

Статус «profi», якщо залучено понад 16 осіб і виплата по 125 грн. за кожного клієнта; 

3.3. Винагорода реферала становить 50 грн. Додатково, реферал може отримати винагороду у 
розмірі 50 грн, якщо у перші 30 днів користування мобільним додатком «O.Bank» він отримає кредит 
в Банку та скористується кредитним лімітом на суму не менше 200 грн. 

3.4. Щоб стати учасником програми реферером, діючий користувач додатку O.Bank повинен 

поділитися власним реферальним посиланням з друзями чи колегами. Посилання доступне в “Viber 

bot O.Bank”. Кожному рефереру, Банк, в “Viber bot O.Bank” надає особисте реферальне посилання. 

Банк буде здійснювати нарахування коштів на бонусний рахунок за результатами активації 

рефералом додатку O.Bank за реферальним посиланням.    

3.5. Реферальна програма, включно з сумами фінансової винагороди діє на постійній основі для всіх 

діючих користувачів додатку O.Bank та нових клієнтів, які виконали умови реферальної програми.  

3.6. Нарахування та виплата фінансової винагороди рефереру та рефералу здійснюється в момент 

активації додатку O.Bank рефералом, повнолітніми громадянами України, які виконали всі умови 

реферальної програми. 



3.7. Сума нарахованих коштів за реферальною програмою є доходом клієнта, у зв’язку з чим Банк, як 

податковий агент, утримує з нарахованої суми винагороди податок на доходи фізичних осіб згідно п. 

164.2.20 ст. 164 Податкового кодексу України в розмірі 18,0% та військовий збір в розмірі 1,5%, які 

встановлені Законодавством, та на виконання п. 176.2 ст.176 Податкового кодексу України подає 

інформацію щодо таких доходів Клієнта та сум утриманого/сплаченого податку/збору до 

контролюючих державних органів.  

3.8. Максимальна сума винагороди яку може отримати реферер - відсутня. Проте, в одному 

календарному місяці лімітується Банком максимальна сума на переказ коштів  на картковий рахунок 

з бонусного рахунку  і не може становити більше ніж 500 грн. – для реферера із Статусом «junior», 750 

грн. – для реферера із Статусом «master», 1000 грн –для реферера із Статусом «profi», в залежності 

від статусного рівня досягнутого згідно п.3.2. Залишок коштів на бонусному рахунку можна 

переказати в наступному календарному місяці.  

3.9. Реферер в будь-який момент може переказати кошти з бонусного рахунку для зарахування на 

власний картковий рахунок  в АТ “Ідея Банк”. При цьому мінімальна сума винагороди, яка може бути 

переказана з бонусного рахунку  на будь-який картковий рахунок Клієнта в АТ “Ідея Банк”  становить 

100 (сто) гривень. 

3.10. Один раз на рік, з моменту залучення першого клієнта, Банк здійснює обнулення статусного 

рівня та балансу реферера та реферала. У всіх клієнтів часові періоди відрізняються та є 

індивідуальними, в залежності від дати залучення першого клієнта.  

3.11. Участь в реферальній програмі в “Viber bot O.Bank” є публічною обіцянкою винагороди в 

розумінні норм § 1 гл.78 Цивільного кодексу України. 

3.12. Банк має право ініціювати внесення змін до умов реферальної програми, в тому числі в розмір 

винагороди, ліміти мінімальної та максимальної суми винагороди, строк дії, про що завчасно 

зобов’язується повідомити Клієнтів за 1 (один) місяць шляхом розміщення відповідних змін до умов 

реферальної програми на офіційному сайті Банку https://ideabank.ua та на сайті https://obank.com.ua. 

3.13. Рішення Банку щодо всіх питань, пов’язаних з нарахування винагороди, поширюються на усіх 

учасників програми та не має зворотньої дії в часі.  

3.14. Інформацію щодо умов Реферальної програми розміщено на офіційному сайті Банку 

https://ideabank.ua та на сайті https://obank.com.ua. 

 

  


