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ЗМІНИ до ПРАВИЛ 

рекламної акції під умовною назвою «Півмільйона та Шрі-Ланка» 

для споживачів фінансових послуг 

ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»  

 

Відповідно до п. 8.2. Правил проведення рекламної акції «Півмільйона та Шрі-Ланка» 

для споживачів фінансових послуг ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (далі – Правила), що 

затверджені Наказом ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (далі – Товариство) №20-П від «25» 

січня 2022 р., Товариство має право змінювати Правила, в тому числі достроково 

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

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

Керуючись п. 8.2. Правил, Товариством прийнято рішення достроково припинити 

Акцію та внести наступні зміни у Правила: 

1. У підпункті 1.3 пункту 1 Правил визначення термінів «Заохочення 1» та 

«Заохочення 2» викласти у наступній редакції: 

 

«Заохочення 1 – сума грошових коштів у розмірі 5000 гривень. Сума вказана після 

вирахування всіх податків та зборів. Отримати Заохочення 1 може 40 (сорок) Переможців 

 

Заохочення 2 – товари, послуги або грошові кошти, що саме - визначає Виконавець. 

Отримати Заохочення 2 може 1 (один) або декілька Переможців» за вибором Виконавця. 

 

2. Підпункт 4.2 пункту 4 Правил викласти у наступній редакції: 

«4.2. Акція проводиться з 26.01.2022 р. по 20.02.2022 р., включаючи обидві дати (далі 

- Період проведення Акції)». 

 

3. Підпункт 6.2 пункту 6 Правил викласти у наступній редакції: 

«6.2. Проведення Акції у першому етапі поділяється на наступні інтервали: 

- з 26.01.2022 р. по 30.01.2022 р.; 

- з 31.01.2021 р. по 06.02.2022 р.; 

- з 07.02.2022 р. по 13.02.2022 р.; 

- з 14.02.2022 р. по 20.02.2022 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 приймає участь у цьому 

інтервалі Акції кількість разів, яка дорівнює кількості укладених протягом вказаного 

інтервалу Акції кредитних договорів». 

 



4. Підпункт 6.4 пункту 6 Правил викласти у наступній редакції: 

«6.4. Другий етап Акції відбувається шляхом визначення Переможця(-ів) Акції, який(-

кі) матиме(-муть) право на отримання Заохочення 2. У другому етапі Акції беруть 

участь усі Учасники Акції, незалежно від того, чи визнавались вони переможцями 

першого етапу Акції. Механізм визначення Переможця або Переможців другого етапу 

акції визначає Виконавець, про що повідомляє Учасників акції на інформаційних 

ресурсах, вказаних в п. 11 цього документу». 

 

5. Підпункт 7.4 пункту 7 Правил викласти у наступній редакції: 

«7.4. У першому етапі Акції розіграші проводяться за кожним з інтервалів Акції у 

наступні дати: 

№ Інтервал Акції Дата розіграшу 

1 з 26.01.2022 р. по 30.01.2022 р. 31.01.2022 р. 

2 з 31.01.2021 р. по 06.02.2022 р. 07.02.2022 р. 

3 з 07.02.2022 р. по 13.02.2022 р. 14.02.2022 р. 

4 з 14.02.2022 р. по 20.02.2022 р. 21.02.2022 р. 

». 

 

6. Підпункт 7.6 пункту 7 Правил викласти у наступній редакції: 

«7.6. Кожен з Переможців першого етапу Акції, який виявив бажання отримати 

Заохочення 1, повинен заповнити анкету, вказану в п. 7.5 цих Правил, протягом 14 

(чотирнадцяти) календарних днів з дати розіграшу. Для тих Переможців, які не 

встигли заповнити анкету у зв’язку с настанням воєнного стану, надається можливість 

надати свої дані у продовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту 

припинення дії в Україні воєнного стану». 

 

7. Підпункт 7.8 пункту 7 Правил викласти у наступній редакції: 

«7.8. Товариство здійснює відправлення Заохочень 1 на банківський рахунок 

Переможця першого етапу Акції шляхом використання реквізитів електронного 

платіжного засобу Переможця, вказаних Переможцем в заповненій ним анкеті, у 

строк 10 (десять) робочих днів з дати заповнення Переможцем анкети відповідно до 

п.п.7.5, 7.6 цих Правил. Для тих Переможців, які не отримали Заохочення 1 у зв’язку з 

введенням воєнного стану, Товариство здійснить відправлення Заохочень 1 у строк 30 

(тридцяти) календарних днів з моменту припинення дії в Україні і м. Києві воєнного 

стану за умови отримання від Переможця заповненої анкети відповідно до п.п.7.5, 7.6 

цих Правил». 

 

8. Підпункт 7.9 пункту 7 Правил викласти у наступній редакції: 

«7.9. Умови визначення Переможця другого етапу Акції буде зафіксовано 

Організатором у самостійно обрану ним дату протягом 14 (чотирнадцяти) 

календарних днів з моменту припинення дії в Україні воєнного стану. Додатково 

Виконавцем буде розміщена на інформаційних ресурсах, вказаних в п. 11 цього 

документу, інформація про механізм визначення Переможця та що виступатиме 

Заохоченням 2». 

 

9. Пункти 7.11-7.15 Правил Акції виключити. Відповідно пункти 7.16-7.17 Правил 

Акції вважати пунктами 7.11-7.12. 

 

10. Інші умови Акції залишаються незмінними та діють протягом всього періоду 

проведення Акції. 

 

11. Інформування щодо змін до Правил здійснюється шляхом розміщення цих 

змін на сайті Товариства https://creditkasa.com.ua/ru/akciya/halfmillion та на власній 

сторінці Товариства у Фейсбук. 

https://creditkasa.com.ua/ru/akciya/halfmillion

