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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«0% до 30 днів»* 

1. Основні положення та визначення 

1.1. Акція “0% до 30 днів” (далі – Акція) проводиться в межах заохочувальної 

рекламної кампанії та спрямована на привернення уваги до послуг компанії ТОВ 

“УКРПОЗИКА”, формування та підтримку інтересу до компанії та її просування 

на ринку. Учасники Акції не несуть майнових ризиків, пов’язаних з участю в 

Акції. 

1.2. Організатор Акції: товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ 

“УКРПОЗИКА”** (далі – Організатор, Компанія). 

1.3. Опис Акції: Сервіс «Укрпозика» дбає про клієнтів, які потребують миттєвої 

фінансової допомоги, і запускає Акцію: перша  позика під 0% на строки: 7 або 

14, або 30 днів користування. Берете позику – повертаєте тільки те, що отримали 

на картку. Жодних переплат, нарахувань і зайвих відсотків. Таким чином сервіс 

«Укрпозика» дає можливість усім новим клієнтам користуватися грошима до 30 

днів безкоштовно. За цей час клієнт має змогу підняти свій кредитний рейтинг 

та поліпшити кредитну історію.  

1.4. Територія проведення Акції: уся територія України за винятком тимчасово 

непідконтрольних та окупованих територій. 

 

2. Учасники Акції та основні визначення: 

2.1. Брати участь в Акції можуть лише громадяни України віком від 18 до 75 

років. 

2.2. До участі в Акції допускаються всі нові клієнти компанії «Укрпозика». 

2.3. Співробітники компанії «Укрпозика»  не мають права брати участь в Акції. 

2.4. Усі учасники Акції дають свою згоду на обробку їхніх персональних даних. 

 

3. Згода Учасників на збір та обробку персональних даних  

3.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається 

кожним її учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та 

безвідкличної згоди з цими Правилами. 

3.2. Участю в Акції особа підтверджує: 

3.2.1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання 

та дотримання; 

3.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку та поширення своїх 

персональних даних, які стали відомі Організатору, за умови дотримання вимог 

чинного законодавства України; 

Додано примітку [NM1]:  



3.2.3. ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, 

визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання 

згоди на їх включення до баз даних Організатора. 

 

4. Строк:  

4.1. Строки проведення Акції: з 00:00 03.02.2020 р. по 23:59 31.03.2020 р. 

 

5. Правила участі в Акції: 

5.1. Бути новим клієнтом*** компанії Організатора. 

5.2. Зареєструватися на оформлення першої позики**** на нашому сайті: https:// 

www.ukrpozyka.com.ua. 

5.3. Подати заявку на позику та отримати позитивне рішення.  

5.4. Добори вільних коштів в межах безвідсоткової позики – також під 0%. 

5.5. Подовження за безвідсотковою позикою можливе на строки 7, або 14, або 30 

днів. 

5.6. Подовження за безвідсотковою позикою здійснюється на платній основі. 

 

6. Учасники Акції мають право: 

6.1. Отримувати інформацію, консультації про порядок та строки проведення 

даної Акції, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з проведенням даної 

рекламної кампанії. 

 

7. Організатор зобов’язаний: 

7.1. Добросовісно та всебічно виконувати умови чинних Правил. 

 

8. Додаткові умови: 

8.1. У всьому, що не передбачено чинними Правилами, Організатор та учасники 

Акції керуються чинним законодавством України. 

8.2. Детальна інформація про Акцію, а також будь-які зміни про терміни 

проведення Акції будуть розміщуватися на сайті Організатора – ТОВ 

“УКРПОЗИКА” – https://www.ukrpozyka.com.ua та в офіційних групах 

Організатора в соціальних мережах: Фейсбук 

https://www.facebook.com/UkrPozyka/ та Instagram – 

https://www.instagram.com/ukrpozyka/.  

8.3. Організатор Акції на свій розсуд та односторонньо може вносити зміни в 

чинні Правила з урахуванням норм чинного законодавства. 

 

8.4. У випадку виникнення ситуацій, які допускають неоднозначне тлумачення 

цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, право 

вирішального їх тлумачення має виключно Організатор Акції. 

8.5. Організатор є податковим агентом переможця у розумінні Податкового 

кодексу України.  

 

* Подовження за безвідсотковою позикою можливе на строки: 7, 14 або 30 днів. 

https://www.ukrpozyka.com.ua/
https://www.facebook.com/UkrPozyka/
https://www.instagram.com/ukrpozyka/


**ТОВ «УКРПОЗИКА», код ЄДРПОУ 43024915, Розпорядження 

Нацкомфінпослуг про видачу ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і 

на умовах фінансового кредиту №1466 від 06.08.2019 р. Свідоцтво про 

реєстрацію фінансової установи ФК №1224 від 11.07.2019 р. 

*** Нові клієнти компанії – це клієнти компанії, дата видачі першої позики яким 

припадає на акційний період – з 03.02.2020 по 31.03.2020 рр. 

**** Перша позика –  це позика під 0% для учасників Акції на суму до 15 000 

грн, на строки: 7 або 14, або 30 днів. 

 

 

 

 

 


