
 

Додаток 1 

до Договору № 30/07/18 

від 30  липня 2018 року 

Правила Акції «Ульотне літо» 

 

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ 

           

              У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, 

застосовуються наступні терміни, які мають наступне значення: 

1.1.  «Територія проведення Акції» - територія, на якій діють умови Акції або/та акційної 

пропозиції  

1.2. «Акція» - маркетинговий захід, що проводиться організатором та виконавцем згідно умов цих 

Правил. 

1.3. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче. 

1.4. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого 

діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах. 

1.5. «Учасник Акції» - фізична особа – клієнт ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ 

КРЕДИТІВ», який відповідає вимогам, зазначеним Розділом 3 цих Правил, належним чином виконав 

усі Умови участі в акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил та згодна з Правилами Акції. 

1.6.  «Заохочення» - визначені привілеї, які Учасники Акції мають можливість отримати у випадку 

виконання ними умов цих Правил. 

 

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) 

ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

2.1 Організаторами акції є: ФОП Нехода Серафима Олегівна, ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО 

НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ». 

2.2 Строк проведення Акції - з «01» серпня 2018  по «24» вересня 2018 року включно. 

2.3 Акція проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій 

Донецької, Луганської областей та АРК Крим. 

 

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ 

3.1  Учасниками Акції можуть бути будь-які дієздатні фізичні особи, які є громадянами України, 

проживають на території України та досягли повноліття (18 років) (надалі - «Учасники Акції»), що 

відповідають вимогам визначеним цими Правилами. 

3.2  Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

3.3  В Акції приймають участь всі клієнти ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ 

КРЕДИТІВ», які на час дії акції уклали договір з ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ 

КРЕДИТІВ», окрім групи клієнтів “Студенти”. 

 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

4.1 Для отримання можливості взяти участь у розіграші заохочень, передбачених п. 5.1. Правил 

будь-якій особі, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил, необхідно у період строку дії Акції 

оформити позику на банківську карту платіжної системи VISA або погасити заборгованість за 

договором позики за допомогою платіжного сервісу VISA Checkout.  При виконанні цих умов клієнт 

автоматично стає учасником розіграшу заохочень, передбачених п. 5.1 Правил.  

4.2 Для отримання заохочення, передбаченого п. 5.2. Правил будь-якій особі, яка відповідає 

вимогам розділу 3 даних Правил, необхідно у період строку проведення Акції прив’язати банківську 

карту платіжної системи VISA в особистому кабінеті на офіційному веб-сайті Виконавця 

https://mycredit.ua/ru/. Підтвердженням цієї дії є знімок з екрану (скріншот) особистого кабінету з 

https://mycredit.ua/ru/


 

відомостями про прив’язану банківську карту. У разі виконання цих умов клієнт автоматично отримує 

заохочення, передбачене п 5.2. Правил. 

 

5 ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

5.1 Заохоченнями визначено: 

5.1.1 Промокод на знижку 50% на оформлення позик. Знижка діє протягом двох місяців до 

31.10.2018 року включно на всі оформлені протягом вказаного періоду позики. Процент за 

користування позикою становить 0,8 %. Розіграш здійснюється щоденно по три промокода, окрім 

вихідних та святкових днів; розіграші, що припадають на святкові дні переносяться на робочі; 

5.1.2 Поповнення рахунку мобільного телефону на 100,00 грн. Розігрується 5 заохочень кожного 

тижня в період дії Акції. 

5.1.3 Смартфон Meizu M5s 32Gb. Розігрується одне заохочення кожного тижня в період дії  Акції. 

5.1.4  Подорож до Карпат. Розігрується одна подорож на двох осіб. Умови подорожі 

викладено на сайті https://kraina-ua.com/ru/tour/barhatnyie-karpatyi. Розіграш відбудеться 

24.09.2018 року о 17.00. 

5.1.5     Промокод на знижку 35% на оформлення позик. Знижка діє протягом двох місяців до 

31.10.2018 року включно, є одноразовою. Процент за користування позикою становить 1,4 %. 

5.2. Переможець заохочень, передбачених п. 5.1.1 – 5.1.4 визначається за допомогою 

програми Random (www.random.org), що визначає та фіксує шляхом випадкової комп’ютерної вибірки 

Переможця. Визначення Переможця за допомогою програми Random є остаточним та оскарженню не 

підлягає. 

 

6 УМОВИ ТА СТРОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ 

6.1 Умови та строк отримання Заохочення: 

6.1.1. Заохочення, передбачене підп. 5.1.1 Правил надається в день виграшу. 

6.1.2. Заохочення, передбачене підп.5.1.2 Правил надається протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня 

виграшу. 

6.1.3. Заохочення, передбачене підп. 5.1.3 Правил відправляється Виконавцем на вказану адресу 

переможця протягом 5 (п’яти) робочих днів за допомогою перевізника «Нова Пошта» чи іншим 

способом за домовленістю з переможцем.  

6.1.4. Заохочення, передбачене підп. 5.1.4 Правил на надається переможцю особисто в офісі ТОВ «1 

Безпечне агентство необхідних кредитів»/ за допомогою засобів поштового зв’язку/електронним 

повідомленням/іншим способом за домовленістю з переможцем протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня 

виграшу. 

6.2. Інші умови отримання Заохочень: 

6.2.1. Передача права на отримання Заохочень, зазначених в Розділі 5 цих Правил, третій особі не 

допускається. 

6.2.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочення. 

Невиконання передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідних Переможців Акції права на 

одержання Заохочення. При цьому такі Переможці Акції вважаються такими, які відмовилися від 

отримання Заохочення, та не мають права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації. 

6.3. У разі виявлення,  після проведення  розіграшу, що переможцем є особа, котра підпадає під 

обмеження, визначені у розділі 7 даних правил, результати розіграшу анулюються та вважається о 

переможець не визначених. Додаткових розіграш у такому випадку не проводиться. 

 

7 ОБМЕЖЕННЯ 

7.1 Організатор Акції не несе жодної відповідальності якщо будь-який Учасник Акції, з будь-яких 

причин, що не залежать від Організатора Акції (в т.ч. якщо номер телефону, адреса або інша 

https://kraina-ua.com/ru/tour/barhatnyie-karpatyi
http://www.random.org/


 

інформація про Учасника була змінена або була вказана невірно та ін.) не має можливості отримати 

Заохочення, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових Заохочень, 

компенсацій або інших виплат від Організатора Акції. 

7.2 Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як 

стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, окупація, страйки тощо, 

суттєві зміни у законодавстві, в тому числі актах Національного банку України, що діють на території 

проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. 

7.3 У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, 

такий учасник не має права передати/поступитися своїм правом третій особі. 

 

9. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ 

9.1 Інформування про умови даних Правил та умов Акції здійснюється: 

9.1.1  За допомогою розсилки SМS-повідомлень або е-mail-повідомлень з акційною пропозицією та 

посиланням на умови Акції на офіційному сайті Організатора, за допомогою якого клієнт має 

можливість дізнатися про деталі Акції; 

9.1.2  При зверненні клієнта до Контакт-центру Організатора; 

9.1.3 На офіційному веб-сайті ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» 

https://mycredit.ua/ru/; 

9.1.4 Шляхом розміщення інформації про умови Акції в соцмережах Facebook, Instagram. 

 

10. ІНШІ УМОВИ 

10.1  У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення даних Правил та/або 

питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції 

відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому, рішення Організатора Акції є 

остаточним і не підлягає оскарженню. 

10.2  Беручи участь у Акції, тим самим учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними 

Правилами Акції та свою повну та безумовну згоду з ними. У разі невиконання умов даних Правил 

вважається відмовою від участі в Акції. 

10.3  Добровільно надаючи згоду на участь у акції, особа надає персональні дані про себе та 

підтверджує свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення таких персональних 

даних Організатором Акції та уповноваженими ними особами, які будуть вживати необхідних заходів 

для захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження. Зазначена вище особиста інформація 

учасників Акції, використовуватимуться Організатором Акції з метою ідентифікації учасників та 

Переможців, а також вручення заохочень, передбачених Акцією. Персональні дані Переможців Акції 

зберігатимуться Організатором відповідно до строків, визначених чинним законодавством. 

10.4  Приймаючи участь в Акції, Учасники Акції дають свою згоду на розміщення Організатором 

Акції в інформаційних повідомленнях інформації про переможців Акції.  

10.5  Дані Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором Акції протягом всього 

строку проведення Акції. Зміна та / або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх 

затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п.9.1. даних Правил. 

 

https://mycredit.ua/ru/

