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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ІЗ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖІВ 

ФІНАНСОВИХ  ПРОДУКТІВ- «Акція «НЕАНГЕЛИ разом з MyCredit» 
(в редакції від 28.08.2017 р.) 

 
 

 
Офіційні Правила рекламної акції «НЕАНГЕЛИ разом з MyCredit» (далі – Правила) 

визначають порядок та умови проведення акції від ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО 
НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» (далі – Акція).  

 
1. Організатор Акції:  

 
1.1. Організатором Акції є ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ 

КРЕДИТІВ» (надалі – Фінансова установа та/або Організатор), місцезнаходження якого: 
Україна, 01004, м. Київ, Бульвар Тараса Шевченка, будинок 11, приміщення 51-А.  

1.2. Адреса Фінансової установи для відправки кореспонденції: Україна, 01004, м.Київ, 
Бульвар Тараса Шевченка, будинок 11, приміщення 51-А. 

1.3. Для проведення Акції Організатор має право залучати третіх осіб.  
	
2. Мета Акції:  

 
Метою Акції є: - розповсюдження інформації про Фінансову установу та його продукти;  
- формування та підтримання обізнаності споживачів (потенційних клієнтів) та їх інтересу 

стосовно Фінансової установи та його продуктів;  
- привернення уваги щонайбільшого кола споживачів (потенційних клієнтів) до продуктів 

Фінансової установам та стимулювання споживчого попиту на продукти;  
- збільшення продажів продуктів.  
 
3. Територія (місце) та строки проведення Акції:  

 
3.1. Акція проводиться на всій території України за виключенням тимчасово окупованої 

території АР Крим та зони проведення АТО (надалі – Територія Акції) у період з 07 вересня 2017 
року до 31 жовтня 2017 року включно (далі за текстом – Період проведення).  

*у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на 
тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, Указу Президента України 
«Про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи 
щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», від 
13.04.2014 року, Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей» від 16.09.2014 р., № 1680-VII 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. 

 
4. Учасники:  
 
4.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на момент 

проведення Акції виповнилось 18 років та які у Період проведення Акції з  07 вересня 2017 року 
по 01 жовтня 2017 року, придбали одну з фінансових послуг у відповідності до умов таких послуг, 
встановлених Фінансовою установою і повністю згодні з умовами Акції та надали згоду на 
обробку своїх персональних даних у порядку, вказаному у цих Правилах (далі – «Учасник» або 
«Учасники»). 
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4.2. Участь в Акції недієздатних осіб та осіб з обмеженою дієздатністю здійснюється 
відповідно до чинного законодавства України.  

4.3. Участь в Акції не мають права брати працівники Фінансової установи, що беруть участь 
у підготовці, організації та проведенні Акції, та їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, 
брати/сестри, батьки, баба/дід).  
 

5. Правила участі в Акції:  
 
5.1. Участь Учасників в Акції є безоплатною і залежить виключно від волі таких Учасників. 

Всім Учасникам надаються та гарантуються рівні права.  
5.2. Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення 

Правил на офіційному інтернет-сайті Фінансової установи https://mycredit.ua,  а також шляхом 
надання інформації щодо умов Акції, порядку прийняття участі в Акції спеціалістами довідкового 
центру Фінансової установи за номером 0 800 214 111.  

 
6. Подарунки Акції Загальний Фонд подарунків Акції складає:  
 
6.1. Безкоштовні білети на концерт гурту «НЕАНГЕЛИ»—  по 2 білети на кожен концерт 

гурту з туру "SLAVAVICTORIA". 
* під безкоштовним отриманням білету на концерт гурту «НЕАНГЕЛИ» (Подарунку) 

мається на увазі придбання білету за 1 грн. 
6.2. Заміна подарунка Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не 

допускається.  
6.3. Організатор не здійснює продажу білетів. 
6.4. Білети надаються організаторами концертів «НЕАНГЕЛИ». 
6.4.1. Вибір місця, міста та дати проведення концерту залишається за Організаторами 

концертів гурту «НЕАНГЕЛИ». 
 
7. Порядок визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунка 

Акції  
 
7.1. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунка Акції (далі 

— Переможець), передбачених п.6 Правил, здійснюється Організатором шляхом випадкової 
вибірки на сайті www.random.org порядкового номеру серед усіх Учасників Акції, що 
відповідають умовам, викладеним в п. 4. та відбуватиметься в 2 етапи: 

Перший розіграш квитків на концерти гурту «НЕАНГЕЛИ», що пройдуть в жовтні 2017 
року відбудеться 2 жовтня 2017 року; 

Другий розіграш квитків на концерти гурту «НЕАНГЕЛИ», що пройдуть в листопаді 2017 
року відбудеться 1 листопада 2017 року. 

7.2. Організатор гарантує об’єктивність, чесність та відкритість при визначенні Переможців.  
7.2.1. Жеребкування проводиться відповідальною особою, за допомогою програмного 

забезпечення генератора кодів та випадкових чисел www.random.org. 
7.2.2. Інформація про Переможців (ПІБ  та місто реєстрації) вносяться до Протоколу 

розіграшу. Таким чином формується список Переможців з відповідним порядковим номером.  
7.2.3. Організатор повідомляє Переможців про результати розіграшу та узгоджує з 

Переможцем адресу за якою можна отримати Подарунок Акції та спосіб його надсилання, 
протягом 10 (десяти) робочих днів із дати проведення розіграшу у телефонному режимі та/або 
іншим способом.  

7.3. Переможці, які були визначені у встановленому цими Правилами порядку, але через 
невірне зазначення адреси електронної пошти або неналежну роботу Інтернет провайдерів або з 
інших причин, незалежних від Організатора та/або залучених ними осіб, не можуть бути 
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повідомлені про умови отримання Призів Акції автоматично втрачають право отримати 
відповідний Приз Акції. 

7.4. Організатор та залучені ним треті особи до організації Акції не несуть відповідальності 
за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення 
Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники 
Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Призів.  

7.5. Організатор та залучені ним треті особи до організації Акції не несуть жодної 
відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо 
контактів з ними. Якщо будь-який Учасник Акції, з будь-яких причин, що не залежать від 
Організатора та/або Партнера (в тому числі якщо адреса електронної пошти або інша інформація 
про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно та інше) не має можливості отримати 
Приз, такий Переможець не має права на отримання жодних додаткових Призів Акції, 
компенсацій або будь-яких інших виплат від Організатора та Партнера Акції.  

7.6. Організатор залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Призів Акції 
переможцям у разі неможливості зв'язатися з Переможцем, якщо його мобільний телефон 
вимкнуто або він перебуває поза зоною дії мережі оператора протягом більш ніж 48 (сорока 
восьми) годин.  

7.7. З моменту отримання Призу Акції Переможець самостійно на свій розсуд використовує 
Приз Акції.  

7.8. Організатор та Партнер не несуть відповідальність за подальше використання таким 
Переможцем Призу. Організатор та Партнер не несуть відповідальності за умови використання 
Призів Переможцями.  

7.9. У разі відмови від отримання та / або неможливості отримання Призу Переможцем з 
будь-яких причин, в тому числі, але не обмежуючись, у зв’язку з невиконанням вимог цих Правил, 
право на отримання Призів переходить до резервного Переможця, першого / наступного у 
переліку резервних Переможців.  

7.10. Всі Призи Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил. 
7.11. Організатор не відповідає за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням 

та подальшим використанням Призів 
  
Інші умови:  
 
Учасники, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються та надають Фінансовій 

установі інформацію (в тому числі, що становить персональні дані Учасника), визначену 
Фінансовою установою як необхідну для участі в Акції.  

Учасники Акції своєю участю в Акції погоджуються, що дані про них можуть бути внесені 
Фінансовою установою до бази даних та в подальшому використані Фінансовою установою без 
будь-яких часових обмежень, у тому числі, для надсилання інформації, повідомлень, тощо.  

Учасники Акції погоджуються, що беручи участь в Акції, вони додатково надають 
спеціальну згоду, що їх імена, прізвища та по батькові, місце проживання, цитати з інтерв’ю з 
ними можуть бути опубліковані та/або використовуватися у друкованих, аудіо та відео матеріалах 
Організатора, розміщуватися на його сайті, у будь-яких засобах масової інформації та інтернет-
виданнях на вибір Організатора, і таке використання ніяким чином не буде оплачується таким 
Учасникам.  

Учасник Акції, що бере в ній участь, додатково надає свою спеціальну згоду Організатору 
на фотографування та/чи на проведення фотосесії і надає право використовувати свої фотографії у 
друкованих, аудіо та відео матеріалах Фінансової установи, у тому числі шляхом розміщення на 
сайті Фінансової установи, у будь-яких засобах масової інформації та інтернет-виданнях на вибір 
Організатора і таке використання ніяким чином не буде оплачується такому Учаснику.  
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Своєю участю в Акції всі Учасники підтверджують, що розуміють її умови, повністю 
погоджуються з Правилами та зобов’язуються їх виконувати, що їх рішення щодо участі в Акції є 
свідомим та здійснене виключно за їх волею.  

 
 
Персональні дані:  
 
Приймаючи участь в Акції Учасник стверджує, що вся надана інформація, в тому числі, що 

становить персональні дані, надані ним на законних підставах і він має право її використовувати 
та розпоряджатися нею. Фінансова установа повідомляє Учасника, що надані ним персональні 
дані були внесені до Фінансової установи персональних даних  Фінансової установи «Клієнти». 
Приймаючи участь в Акції Учасник стверджує, що він, як суб’єкт персональних даних, 
ознайомлений зі своїми правами у відповідності із Законом України «Про захист персональних 
даних». Зі всією інформацією стосовно Бази, прав та обов’язків тощо Учасник в будь-який момент 
може ознайомитися на сайті https://mycredit.ua. 


