
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«УКР КРЕДИТ ФІНАНС» 

 

НАКАЗ № 75-П 

 м. Київ                                                                                                          15 грудня 2022 р. 

 

Про затвердження Правил акції під умовною 

назвою «ЗІГРІВАЄМО. ЗАРЯДЖАЄМО. ДОПОМАГАЄМО»  

для клієнтів ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» 

 

З метою підвищення лояльності клієнтів та збільшення обсягу виконання клієнтами ТОВ «УКР КРЕДИТ 

ФІНАНС» (далі – Товариство) зобов’язань за укладеними кредитними договорами,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести серед клієнтів Товариства акцію під умовною назвою «ЗІГРІВАЄМО. 

ЗАРЯДЖАЄМО. ДОПОМАГАЄМО» (далі – Акція) у період з 19.12.2022 р. по 

26.02.2023 р., включаючи обидві дати (далі – Період проведення Акції). 

2. Затвердити Правила акції під умовною назвою «ЗІГРІВАЄМО. ЗАРЯДЖАЄМО. 

ДОПОМАГАЄМО» для клієнтів Товариства (надалі - Правила акції). 

3. Визначити, що Акція проводиться відповідно до Правил акції. 

4. Довести до відома керівників відповідних структурних підрозділів Товариства про 

підписання та введення в дію Правил акції під умовною назвою «ЗІГРІВАЄМО. 

ЗАРЯДЖАЄМО. ДОПОМАГАЄМО» для клієнтів Товариства.  

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор          Євген РЕЗУЄВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказом директора 

ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» 

 

№75-П від «15» грудня 2022р. 

  

____________________ Є.В. Резуєв 

 

ПРАВИЛА 

рекламної акції під умовною назвою "ЗІГРІВАЄМО. ЗАРЯДЖАЄМО. 

ДОПОМАГАЄМО" 

для клієнтів 

ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»  

 

Ці правила встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції під умовною 

назвою "ЗІГРІВАЄМО. ЗАРЯДЖАЄМО. ДОПОМАГАЄМО" серед споживачів фінансових 

послуг ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (далі – Товариство), яка передбачає можливість 

отримання споживачами, що виконали умови зазначеної рекламній акції (далі – Акція), 

заохочення. 

 

1. Визначення термінів: 

1.1. Учасник Акції – фізична особа - споживач фінансових послуг Товариства, з необхідним 

об’ємом дієздатності та правоздатності згідно законодавства України та Правил надання 

грошових коштів у кредит, які відповідають критеріям, вказаним в п. 5.1 цих Правил. 

1.2. Правила – ці Правила проведення рекламної акції "Зігріваємо. Заряджаємо. 

Допомагаємо", які розміщені на сайті Товариства за посиланням  

https://creditkasa.com.ua/akciya/zigrivaemo 

1.3. Заохочення – речі, характеристики та кількість яких визначається Товариством, які 

учасник акції має право отримати у разі визнання його одним із Переможців Акції у 

порядку та на умовах, передбачених цими Правилами. За умовами Акції є три види 

Заохочень: 

- Заохочення 1 – портативна зарядна станція. Отримати Заохочення 1 може 10 (десять) 

Переможців. 

- Заохочення 2 – електроковдра. Отримати Заохочення 2 може 30 (тридцять) Переможців. 

- Заохочення 3 – зовнішній акумулятор (power bank). Отримати Заохочення 3 може 50 

(п`ятдесят) Переможців. 

1.4. Переможці – Учасники Акції, які виконали всі умови Акції відповідно до цих Правил та 

були визначені Переможцями в порядку, передбаченому цими Правилами. 

 

Інші терміни, що використовуються в цих Правилах, вживаються у значеннях, визначених 

діючими в Товаристві Правилами відкриття кредитної лінії (надання споживчих кредитів) 

та Примірним договором про відкриття кредитної лінії. 

 

 

2. Організатор та Виконавець Акції: 

2.1. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 

38548598, місцезнаходження: 01133, м. Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26, 

офіс 407 (далі – Товариство). 

  

3. Мета Акції: 

3.1. Метою Акції є: популяризація та просування фінансових послуг Товариства на ринку 

фінансових послуг в Україні, формування та підтримка стабільного рівня зацікавленості 

та обізнаності споживачів щодо отримання фінансових послуг під торгівельною маркою 

«СreditКasa» в Україні. 

3.2. Участь в Акції є безкоштовною: Товариство не отримує винагороди від Учасників Акції 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. 

 

4. Територія (місце) та період проведення Акції: 

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

території АР Крим та м. Севастополя, тимчасово окупованих територій інших частин 

України. 

4.2. Акція проводиться з 19.12.2022 р. по 26.02.2023 р., включаючи обидві дати (далі - Період 

проведення Акції). 

4.3. Період проведення Акції може бути змінений Товариством за власним рішенням у будь-

який час протягом проведення Акції, у тому числі, але не виключно, у разі настання 

обставин, які не передбачались та не могли бути передбачені Товариством на дату 

оголошення Акції. 

 

5. Учасники Акції: 

5.1. Учасниками Акції можуть бути особи що відповідають одночасно усім вимогам, що 

зазначені нижче. 

5.1.1. Повнолітні, повністю дієздатні та правоздатні фізичні особи, що є громадянами України та 

проживають на території України, за винятком тимчасово окупованих її територій; 

5.1.2. Уклали протягом періоду проведення Акції з Товариством кредитний договір, який діяв 

понад одну добу. 

 

6. Участь в Акції: 

6.1. Участь в Акції приймають усі клієнти Товариства, які відповідають вимогам до Учасника 

Акції, які визначені у Розділі 5 Правил та які після укладення кредитного договору з 

Товариством протягом відповідного інтервалу Акції, під час якого був укладений 

кредитних договір, перейшли за наданим Товариством посиланням та обрали вид 

Заохочення, у розіграші якого вони бажають взяти участь. 

6.2. Проведення Акції поділяється на наступні інтервали: 

- з 19.12.2022 р. по 25.09.2022 р.; 

- з 26.12.2022 р. по 01.01.2023 р.; 

- з 02.01.2023 р. по 08.01.2023 р.; 

- з 09.01.2023 р. по 15.01.2023 р.; 

- з 16.01.2023 р. по 22.01.2023 р.; 

- з 23.01.2023 р. по 29.01.2023 р.; 

- з 30.01.2023 р. по 05.02.2023 р.; 

- з 06.02.2023 р. по 12.02.2023 р.; 

- з 13.02.2023 р. по 19.02.2023 р.; 

- з 20.02.2023 р. по 26.02.2023 р.; 

Кожен Учасник приймає участь у тому інтервалі Акції, протягом якого здійснив 

укладення кредитного договору з Товариством, який діяв понад одну добу. Одна особа 

має можливість прийняти участь в Акції в декількох або в кожному інтервалі Акції 

шляхом укладення з Товариством декількох кредитних договорів в різних інтервалах 

Акції. Якщо одна особа протягом одного інтервалу Акції здійснить укладення декількох 

кредитних договорів з Товариством, така особа має право прийняти участь у цьому 

інтервалі Акції таку кількість разів, яка дорівнює кількості укладених протягом вказаного 

інтервалу Акції кредитних договорів. 

6.3. Участю в Акції кожен Учасник Акції підтверджує: 

6.3.1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання та дотримання; 

6.3.2. свою однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку його персональних даних, які 

стали відомі Товариству, за умови дотримання вимог чинного законодавства України; 

6.3.3. своє ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в тому обсязі, що визначені 

Законом України «Про захист персональних даних» та надання своєї згоди на включення 

своїх персональних даних до баз персональних даних Товариства, та є повідомленим про 

включення до таких баз, а також мету збору таких даних та осіб, яким передаються або 



можуть бути передані такі дані за умови, що така передача відбуватиметься відповідно до 

чинного законодавства України; 

6.3.4. свою згоду на те, що у випадку отримання Заохочення внаслідок прийняття участі в Акції, 

Товариство у разі необхідності, відповідно до чинного законодавства України, на час 

участі в Акції виступає податковим агентом Учасника і відповідно нараховує та сплачує 

податки і збори за рахунок власних коштів Товариства у зв’язку з отриманням Учасником 

таких Заохочень. 

 

7. Умови проведення Акції: 

7.1. У період проведення акції, будь-яка особа, що відповідає вимогам до Учасника Акції та 

яка уклала із Товариством кредитний договір у Період проведення Акції отримує на номер 

телефону, який така особа вказала у кредитному договорі як контактний, смс-

повідомлення, у якому зокрема міститься посилання на сторінку веб-сайту Товариства, 

яка містить інформацію про можливість цієї особи взяти участь у Акції та про кількість 

осіб, що уже зареєструвались на участь у Акції у тому інтервалі, у якому має можливість 

взяти участь і ця особа, на кожен із видів Заохочення. Також на цій сторінці веб-сайту 

Товариства розміщена форма, заповнюючи яку така особа обирає один із видів 

Заохочення, у розіграші якого вона бажає взяти участь. За одним кредитним договором 

учасник акції має право взяти участь у розіграші одного виду Заохочення один раз. 

7.2. Визначення Переможців Акції здійснюється у наступному порядку: 

7.2.1.  Для Заохочення 1 - у відповідний день, що зазначений у п. 7.4. Правил, кожного 

інтервалу Акції, номера кредитних договорів укладених Учасниками з Товариством 

протягом відповідного інтервалу Акції, які виказали бажання взяти участь у Акції та які 

зареєструвались у розіграші Заохочення 1, завантажуються в сервіс 

https://www.random.org/, який за випадковим вибором розміщує їх у певній послідовності. 

За списком згори вниз перший номер кредитного договору визначається як Переможець 

розіграшу Заохочення 1 в певному інтервалі Акції. 

7.2.2. Для Заохочення 2 - у відповідний день, що зазначений у п. 7.4. Правил, кожного 

інтервалу Акції, номера кредитних договорів укладених Учасниками з Товариством 

протягом відповідного інтервалу Акції, які виказали бажання взяти участь у Акції та які 

зареєструвались у розіграші Заохочення 2 завантажуються в сервіс 

https://www.random.org/, який за випадковим вибором розміщує їх у певній послідовності. 

За списком згори вниз перші три номера кредитних договорів визначаються як 

Переможці розіграшу Заохочення 2 в певному інтервалі Акції. 

7.2.3. Для Заохочення 3 - у відповідний день, що зазначений у п. 7.4. Правил, кожного 

інтервалу Акції, номера кредитних договорів укладених Учасниками з Товариством 

протягом відповідного інтервалу Акції, які виказали бажання взяти участь у Акції та які 

зареєструвались у розіграші Заохочення 3 завантажуються в сервіс 

https://www.random.org/, який за випадковим вибором розміщує їх у певній послідовності. 

За списком згори вниз перші п’ять номерів кредитних договорів визначаються як 

Переможці розіграшу Заохочення 3 в певному інтервалі Акції. 

7.3. Кожен із Переможців у кожному інтервалі Акції має право отримати той вид Заохочення, 

у розіграші якого він переміг. 

7.4. Визначення Переможців Акції (розіграш Заохочень) проводяться за кожним з інтервалів 

Акції у наступні дати: 

№ Інтервал Акції Дата розіграшу 

1 з 19.12.2022 р. по 25.12.2022 р. 26.12.2022 р. 

2 з 26.12.2022 р. по 01.01.2023 р. 02.01.2023 р. 

3 з 02.01.2023 р. по 08.01.2023 р. 09.01.2023 р. 

4 з 09.01.2023 р. по 15.01.2023 р. 16.01.2023 р. 

5 з 16.01.2023 р. по 22.01.2023 р. 23.01.2023 р. 

6 з 23.01.2023 р. по 29.01.2023 р. 30.01.2023 р. 

7 з 30.01.2023 р. по 05.02.2023 р. 06.02.2023 р. 

8 з 06.02.2023 р. по 12.02.2023 р. 13.02.2023 р. 

9 з 13.02.2023 р. по 19.02.2023 р. 20.02.2023 р. 

10 з 20.02.2023 р. по 26.02.2023 р. 27.02.2023 р. 

https://www.random.org/
https://www.random.org/
https://www.random.org/


7.5. В дату розіграшу, передбачену п. 7.4. цих Правил, Товариство надсилає кожному 

Переможцю Акції sms-повідомлення з анкетою у вигляді google-форми, для заповнення 

Переможцем реквізитів для отримання Заохочення на номер телефону, що був 

використаний під час оформлення кредитного договору. 

7.6. Кожен з Переможців Акції, який виявив бажання отримати Заохочення, повинен 

заповнити анкету, вказану в п. 7.5 цих Правил, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних 

днів з дати розіграшу. 

7.7. У разі, якщо Переможець Акції не скористається правом на отримання Заохочення (не 

заповнив анкету) протягом періоду, вказаного в п.7.6 цих Правил він втрачає право на 

отримання Заохочення і це право не переходить до іншого Учасника Акції. 

7.8. Товариство здійснює відправлення Заохочень на адресу вказану Переможцем першого 

етапу Акції, яку вiн вказав при заповненнi google-форми. Вiдправлення здiйснюється на 

протязi 14 календарних днiв пiсля заповнення google-формы Переможцем. 

7.9. Оприлюднення результатів обрання Переможців здійснюється в дату кожного розіграшу 

шляхом розміщення інформації на  сторінці https://creditkasa.com.ua/akciya/zigrivaemo, а 

також на сторінці Товариства у Фейсбук. Заради збереження персональних даних клієнтів 

під час оприлюднення результатів Акції Товариство вказуватиме ім’я Переможців Акції 

та номер їх кредитного договору. 

7.10. Кожен клієнт Товариства має можливість взяти участь у Акції один раз за кожним 

кредитним договором. Таким чином у разі укладення двох чи більше кредитних договорів 

клієнт Товариства має можливість заповнити форму у відповідності до п. 7.1. таку 

кількість разів, скільки було укладено кредитних договорів із Товариством і відповідно 

стільки ж разів узяти участь у Акції. 

7.11. Товариство не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як 

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

страйки, карантин тощо, суттєві зміни у законодавстві, в тому числі актах Національного 

банку України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку 

Товариства обставини, які перешкоджають виконання Товариством умов Акції. 

 

8. Інші умови: 

8.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення 

Правил на сайті Товариства https://creditkasa.com.ua/akciya/zigrivaemo, розміщення 

рекламних матеріалів на сторінках Товариства у соціальних мережах та надсилання 

клієнтам Товариства рекламних матеріалів смс-повідомленнями, на e-mail клієнтів та у 

мессенджері «Viber». 

8.2. Товариство має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити 

проведення Акції чи продовжити її, розмістивши інформацію про це на сайті Товариства 

та на власній сторінці Товариства у соціальних мережах не пізніше дня вступу в силу змін. 

8.3. 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. 

8.4. Товариство залишає за собою право блокувати застосування Знижок у випадку виявлення 

дій, які містять ознаки недобросовісності, шахрайства, неправомірного використання 

інформації і даних третіх осіб та/чи третіми особами. 

8.5. Товариство не несе відповідальності за роботу мережі Інтернет, платіжних систем, 

операторів мобільного зв'язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого виконання 

окремих умов Акції не відбулося або відбулося із запізненням, та/або за технічної 

помилки з передачею даних при використанні каналів зв'язку під час проведення Акції, а 

також у разі настання обставин непереборної сили. 

8.6. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають. 
 

 

Директор 

ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»      Євген РЕЗУЄВ 


