«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказ ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»
від «30» листопада 2020 р. № 1
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
Рекламної акції «Подарунки від Діда Мороза на Новий рік!»
для користувачів фінансових послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»
Ці Офіційні правила (далі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції
«Подарунки від Діда Мороза на Новий рік!» (далі – Акція) – маркетингового заходу для визначеної
Правилами категорії клієнтів, який передбачає збільшення об’єму фінансових послуг, що надаються
Товариством фізичним особам - споживачам фінансових послуг Товариства, доступ до яких надається за
допомогою Веб-сайту.
1. Визначення термінів:
В цих Правилах використовуються наступні терміни:
Рекламна акція «Подарунки від Діда Мороза на Новий рік!» – комплекс маркетингових заходів,
спрямованих на Учасників Акції з метою популяризація та просування фінансових послуг Товариства, а
також приріст зацікавленості, заохочення та обізнаності користувачів щодо фінансових послуг
Товариства, в рамках якої учасники Акції мають можливість отримати заохочення у вигляді подарунку;
Заохочення – подарунки від Товариства переможцям Акції;
Веб-сайт – інтернет-сторінка Товариства з доменним ім’ям https://groshivsim.com/, яка є частиною
Інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства;
Інформаційно-телекомунікаційна система Товариства (ІТС Товариства) – програмний
комплекс, який включає Веб-сайт, облікову та реєструючу систему Товариства та використовується
Товариством, в тому числі, але не виключно, для укладення Товариством Правочинів / Договорів позики,
доступ до якої забезпечується через Веб-сайт;
Правочин / Договір позики – договір, що укладається між Товариством та Учасником щодо
надання позики Учаснику в порядку та на умовах передбачених таким договором;
Учасник – фізична особа- споживач фінансових послуг Товариства, який відповідає загальним
умовам Учасника Акції та бере участь в Акції на умовах, викладених в даних Правилах;
Послуги Товариства – Послуги з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту, які Клієнти / Учасники отримують від Товариства згідно з умовами укладених Договорів позики.
2. Загальні та основні положення
2.1. Офіційні Правила рекламної акції «Подарунки від Діда Мороза на Новий рік!» (надалі Правила) регулюють основні принципи і умови функціонування цих Правил Товариства з обмеженою
відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» (надалі – Товариство).
2.2. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення
Правил на офіційному веб-сайті Фінансової Установи, а також шляхом надання інформації щодо порядку
та умов проведення Акції, порядку прийняття участі в Акції спеціалістами довідкового центру
Організатора за телефонним номером: 0 800 216 777 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).
2.3. Рекламна акція «Подарунки від Діда Мороза на Новий рік!» не має індивідуального характеру
по відношенню до Учасників програми (Акції). В Акції може прийняти участь невизначене коло осіб.
3. Організатор та Виконавець Акції
3.1. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» (код ЄДРПОУ 41602157, місцезнаходження: 04073, місто Київ,
проспект Степана Бандери, будинок 8, корпус 6) (Фінансова Установа).
4. Мета Акції:
4.1. Метою Акції є популяризація та просування фінансових послуг Товариства (Організатора) на
фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності

користувачів щодо отримання фінансових послуг від компанії, яка працює під Торговою маркою «ГРОШІ
ВСІМТМ».
4.2. Участь в Акції безкоштовна – Товариство (Організатор) не отримує винагороди від Учасників
за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи
конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
5. Територія (місце) та період проведення Акції:
5.1. Акція проводиться на всій території України* (далі – Територія Акції).
*за винятком тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної
Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України від 18 січня 2018 року №
2268-ХІХ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207VII. Це тимчасове вимушене обмеження, встановлене виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних
регіонів та неможливості з боку Товариства гарантувати тут належне її проведення.
5.2. Період проведення Акції: з 00 годин 01 хвилини за київським часом «01» грудня 2020 року до
23 години 59 хвилин за київським часом «21» грудня 2020 року.
5.3. Товариство може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням,
у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату
оголошення Акції, в порядку, передбаченому п. 9.2. даних Правил.
6. Учасники Акції:
6.1. Загальні умови участі в Акції:
6.1.1. Учасниками Програми можуть бути фізичні особи – громадяни України, які відповідають
нижчепереліченим вимогам:
- мати повну цивільну дієздатність та правоздатність;
- бути громадянином України;
- мати вік від 18 років до 65 років;
- мати зареєстроване місце проживання на території України*;
- бути споживачем фінансових послуг ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» на період
проведення Акції;
- діяти від власного імені, з власних інтересів, не отримувати фінансовий кредит в якості
представника третьої особи і не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача або кінцевого
бенефіціарного власника), за винятком осіб, визначених п. 6.1.2.
6.1.2. Працівники Товариства та особи, які перебувають з ними у родинних зв'язках, а також інші
пов’язані з ними особи, до участі в Акції не допускаються.
6.2. Спеціальні умови участі в Акції:
6.2.1. Учасниками Акції є лише ті особи, які:
✓ Уклали з Товариством Правочин за допомогою ІТС Товариства в період з 00 годин 01 хвилини за
київським часом «01» грудня 2020 року до 23 години 59 хвилин за київським часом «21» грудня 2020 року
за яким фактичний строк користування позикою склав не менше 10 днів та не прострочили виконання
зобов’язань за такими Правочинами до моменту закінчення Акції;
та/або
✓ Здійснили за укладеним Правочином продовження строку дії (пролонгацію) позики у період з 00
годин 01 хвилини за київським часом «01» грудня 2020 року до 23 години 59 хвилин за київським часом
«21» грудня 2020 року та не прострочили виконання зобов’язань за таким Правочином / Договором
позики до моменту закінчення Акції.
7.
Згода Учасників на збір та обробку інформації:
7.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її
потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з
цими Правилами.
7.2. Участю в Акції особа підтверджує:
- своє ознайомлення з цими Правилами, погоджується з умовами цих Правил та гарантує їх
безумовне виконання і дотримання;

- однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку та поширення своїх персональних даних, що
стали відомі Фінансові Установі, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;
- ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України
«Про захист персональних даних», та надання згоди на включення персональних даних до баз даних
Фінансової Установи;
- що є повідомленою про включення до баз Фінансової Установи, а також про мету збору
відповідних даних та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані, за умови, що передача
відбуватиметься згідно з чинним законодавством України;
- однозначну та безвідкличну згоду на публічне розкриття Організатором особистої інформації про
Учасників в будь-якій формі і будь-яким способом на розсуд ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ВЕРОНА».
8.
Умови проведення Акції та використання Заохочення:
8.1. Період проведення Акції визначено у п. 5.2. Правил.
8.2. До 10 години 00 хвилин за київським часом 31.12.2020 року номери Правочинів (Договорів
позики) Учасників Акції, будуть частково зашифровані та завантажені до онлайн-сервісу random.org.
8.3. За допомогою сервісу random.org, на підставі номеру Правочину (Договору позики), шляхом
випадкової його комп’ютерної вибірки, Товариство визначить Учасників - переможців, із списку всіх
Учасників Акції, які матимуть змогу отримати Заохочення.
8.4. Товариство повідомить про результати Акції до 16 години 00 хвилин за київським часом
31.12.2020 року шляхом розміщення на Веб-сайті Товариства, публікації запису у Соціальних мережах, а
також шляхом телефонного дзвінка та/або надсилання SMS-повідомлень Учасникам, які мають змогу
отримати Заохочення.
8.5. Товариство гарантує об'єктивність обрання Учасників, яким належатиме отримати Заохочення,
шляхом обмеження втручання сторонніх осіб у процес їх визначення.
Для отримання Заохочення Учасники зобов'язані у період з 31.12.2020 року по 10.01.2021 року
включно надіслати Товариству на електронну адресу verona.fk@gmail.com реквізити свого відділення
Нової пошти (номер відділення та назву населеного пункту). Надсилаючи реквізити відділення Нової
пошти, Учасник має вказати у темі електронного листа: «Подарунки від Діда Мороза на Новий рік!».
Для отримання Заохочення Учасники зобов'язані у період з 31.12.2020 року по 10.01.2021 року
включно надіслати Товариству на електронну адресу verona.fk@gmail.com копії всіх сторінок свого
паспорта громадянина України та копію своєї довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Надсилаючи копії документів, Учасник має вказати у темі електронного листа: «Подарунки від Діда
Мороза на Новий рік!».
8.6. Заохочення буде передане Учасникам на протязі 14 днів, з дня закінчення розіграшу рекламної
Акції та оголошення переможців.
Якщо Учасник у вказані строки не надішле Товариству реквізити відділення Нової пошти та/або
копії документів, передбачених п.8.5. цих Правил, такий Учасник втратить право отримати Заохочення.
8.7. Отримавши Заохочення, Учасник має того ж дня з ним сфотографуватися та надіслати фото на
verona.fk@gmail.com. При цьому Учасник автоматично погоджується з тим, що Товариство має право на
власний розсуд розміщувати це фото на своїх онлайн-ресурсах.
8.8. Учасник Акції зобов'язаний отримати Заохочення особисто та не може передати це право третім
особам.
8.9. Відповідно до законодавства України, при наданні Заохочення Товариство виступає податковим
агентом Учасника і відповідно нараховує, утримує та сплачує всі необхідні податки та збори від імені та
за рахунок Учасника.
9.
Інші умови:
9.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення
Правил на Веб-сайті Товариства https://groshivsim.com/, а також за телефоном: 0 800 216 777 (безкоштовно
з будь-яких телефонів по Україні).
9.2. Товариство має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її
проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на Веб сайті не пізніше дня вступу
змін у силу.

9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких
спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Товариством.
9.4. Організатор не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Акції
одержаного ним Заохочення, за неможливість скористатися Заохоченням з будь-яких причин, а також за
можливі наслідки використання такого Заохочення.
9.5. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
10. Призовий фонд Акції:
10.1. Робот-пилосос Xiaomi Mi Robot, в кількості - 1 шт.
10.2. Кухонний комбайн Gorenje, в кількості - 1 шт.
10.3. Пилосос Kärcher WD 2, в кількості - 1 шт.
10.4. Соковижималка Philips Viva Compact, в кількості - 1 шт.
10.5. М’ясорубка Moulinex – 1, в кількості - 1 шт.
10.6. Мікрохвильова піч Whirlpool, в кількості - 1 шт.
10.7. Мультиварка Moulinex – 1, в кількості - 1 шт.
10.8. Обігрівач конвекторний Smart Mi, в кількості - 1 шт.
10.9. Бездротова праска з парогенератором Xiaomi Lofans, в кількості - 1 шт.
10.10. Чайник Xiaomi, в кількості - 1 шт.
10.11. Фен PHILIPS Thermo Protect Ionic, в кількості - 1 шт.
10.12. Бездротовий блендер Deerma Juice Blender, в кількості - 1 шт.
10.13. Тостер Vitek, в кількості - 1 шт.
10.14. Портативний міксер Tefal, в кількості - 1 шт.

