«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказ ТОВ «КУ «Інвест Фінанс Сіті»
від 04.12.2017р. № 171-04/12
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної акції «Час подарунків» для споживачів фінансових послуг
ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТ ФІНАНС СІТІ»
Ці правила (далі – Правила) встановлюють порядок та умови
проведення рекламної акції «ЧАС ПОДАРУНКІВ» – маркетингового заходу
для споживачів фінансових послуг, які своєчасно і у повному обсязі виконали
зобов'язання за укладеними договорами фінансового кредиту, та передбачає
вручення подарунків (далі – Акція).
Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється
шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті Організатора, а
також шляхом надання інформації щодо умов Акції, порядку прийняття
участі в Акції спеціалістами довідкового центру Організатора за номером
0800 210 361.
1. Організатор Акції
1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТ ФІНАНС СІТІ», код ЄДРПОУ
40338669, місцезнаходження якого: 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 8,
корпус 6, зареєстроване як фінансова установа відповідно до Свідоцтва про
реєстрацію фінансової установи серії ІК № 180 від 09.08.2016 р. на підставі
Рішення Комісії № 1879 від 09.08.2016 р.
1.2. До проведення Акції Організатор має право залучати третіх осіб.
2. Мета Акції
2.1. Метою Акції є популяризація та просування послуг Організатора
на фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня
зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових
послуг під Торговою маркою «Гроші Всім», заохочення сумлінних
споживачів фінансових послуг Організатора та формування позитивного
іміджу фінансової установи.
2.2. Участь в Акції безкоштовна – 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.
3. Територія (місце) та період проведення Акції
3.1. Акція проводиться на всій території України (далі – Територія
Акції), за виключенням тимчасово окупованих територій (Автономної
Республіки Крим, м. Севастополь та ряду населених пунктів на території
Донецької та Луганської областей (у зв'язку з прийняттям Закону України
«Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території
України»). Це тимчасове вимушене обмеження, що діє виключно з міркувань

безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора
Акції гарантувати належне її проведення на цих територіях.
3.2. Акція проводиться у період з 05 грудня 2017 року по 31 грудня
2017 року включно.
Дата проведення розіграшу: 12.01.2018 року.
Організатор 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.
4. Учасники Акції
Загальні вимоги до учасників Акції:
4.1. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (від 18 років),
повністю дієздатні фізичні особи (споживачі фінансових послуг), які є
громадянами України та проживають на її території, за винятком осіб,
визначених п. 4.3.
4.2. Учасниками Акції можуть бути тільки ті особи, які на Період
проведення Акції оформили, отримали та вчасно і у повному обсязі погасили
фінансовий кредит і проценти за користування ним відповідно до договорів
про надання фінансового кредиту з Організатором (далі – договір).
4.3. Працівники Організатора та особи, які перебувають з ними у
родинних зв’язках, а також інші пов’язані з ними особи, до участі в Акції не
допускаються.
5. Згода Учасників на збір та обробку інформації
5.1. 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.
5.2. Участю в Акції учасник підтверджує:
5.2.1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне
виконання і дотримання;
5.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку своїх
персональних даних, що стали відомі Організатору, за умови дотримання
вимог чинного законодавства України;
5.2.3. своє ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в
обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та
надання своєї згоди на їх включення до баз даних Організатора;
5.2.4. свою однозначну і безвідкличну згоду про публікацію на сайті
Організатора інформації про учасника, як отримувача подарунку за
результатами проведення Акції, а також надання Організатору права на
публікацію інтерв'ю, коментаря чи іншої інформації від такого учасника на
сайті Організатора.
6. Умови проведення Акції
6.1. Учасники мають можливість взяти участь в Акції протягом усього
Періоду проведення Акції.

6.2. Участь в Акції є безоплатною і залежить виключно від волі таких
Учасників та відповідності загальним вимогам до учасника Акції.
Всім Учасникам надаються та гарантуються рівні права. Будь-яка
дискримінація учасників з боку Організатора не допускається.
6.3. Визначення учасників Акції, які здобувають право на отримання
подарунку (далі – Переможець), здійснюється Організатором 26 грудня 2017
року шляхом випадкової вибірки серед усіх номерів договорів про надання
фінансового кредиту Учасників, які відповідають вимогам, встановленим
розділом 4 цих Правил, на сайті www.random.org.
Організатор гарантує об’єктивність, чесність та відкритість при
визначенні Переможців.
6.4. За результатами Акції цінними подарунками в акції є Супер
подарунок – Ковдра TM Vladi. Подарунок № 2 – Термокружка Peterhof PH.
Подарунок №3 – Термокружка Peterhof PH. Подарунок № 4 – Термокружка
Peterhof PH.
6.5. Про результати визначення Переможців Акції Організатор
повідомляє самих Переможців через їх особисті сторінки на сайті
Організатора та/або шляхом надсилання смс-повідомлення на номер
вказаного (під час укладення договору) мобільного телефону Переможця та
шляхом опублікування результатів на сайті Організатора до 18 години 00
хвилин 12 січня 2018 року.
6.6. Переможець має право відмовитись від отримання подарунку, про
що зобов'язаний повідомити Організатора протягом 3 календарних днів будьяким доступним способом комунікації з Організатором.
У такому випадку Переможець втрачає право на отримання подарунку.
Виплата Переможцям грошової компенсації вартості подарунка не
здійснюється.
6.7. За умови відсутності від Переможця повідомлення про відмову від
подарунку Організатор до 16 січня 2018 року надсилає подарунок
Переможцю за вказаною під час укладення договору адресою.
Подарунки, що не будуть отримані Переможцями Акції за вказаною
ними адресою протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати їх
надходження, повертаються відправнику. В цьому випадку вважається, що
такі Учасники добровільно відмовились і автоматично втрачають право на
отримання подарунків та/або будь-яких компенсацій в т.ч. і грошової від
Організатора, а Організатор залишає за собою право розпорядитися цим
подарунком на власний розсуд.
6.8. Організатор виступає податковим агентом при врученні подарунків
та здійснює оподаткування вартості подарунків Акції відповідно до вимог
чинного законодавства України.
7. Інші умови
7.1. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі
достроково припинити її проведення чи продовжити строк дії, розмістивши
інформацію про це на сайті https://groshivsim.com/ не пізніше дня вступу змін
у силу.

7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне
тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не
врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором.
7.3. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого
використання Учасником Акції отриманого ним подарунку.
7.4. Усі результати Акції є остаточними та оскарженню не підлягають.

