
                                                                 
«Затверджено» 

Наказ № ___ від «20» вересня 2021 року 
Генеральний директор  

ТОВ «ІНСТАФІНАНС» 
А. Борцовс 

_________________________ 

 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РОЗІГРАШУ 

(далі — Правила) 

«100 000 грн від УкрПозики» 

1.Основні положення та визначення 
1.1. Розіграш «100 000 грн від УкрПозики» (далі – Розіграш) проводиться в 
межах заохочувальної рекламної кампанії та спрямований на привернення уваги 
до послуг компанії ТОВ «ІНСТАФІНАНС», формування та підтримку інтересу 
до компанії та її просування на ринку. Учасники Розіграшу не несуть майнових 
ризиків, пов’язаних з участю в Розіграші. 
1.2. Організатор Розіграшу: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ІНСТАФІНАНС», яке має право використовувати знак для товарів і послуг 
«УкрПозика» (далі також – Організатор, Компанія). Проведення Розіграшу 
відбувається виключно з ініціативи та за рахунок Організатора. Організатор 
самостійно ініціює, розпочинає, проводить та припиняє проведення Розіграшу. 
1.3. Опис Розіграшу «100 000 грн від УкрПозики»: учасники Розіграшу є 
клієнтами Компанії, які дотрималися всіх правил, вказаних у п. 2 і п. 5 цих 
Правил у терміни, вказані у п. 4 цих Правил, можуть взяти участь у Розіграші та 
виграти головні призи, у порядку визначеному цими Правилами та в межах 
встановленого Призового фонду.  
Призовий фонд – 100 000,00 (сто тисяч) гривень 00 копійок 
Передбачено 24 Переможця Розіграшу. Визначення Переможців відбудеться 
16.11.2021р. шляхом випадкової виборки за допомогою сервісу 
https://www.random.org/.  
За порядковим номером зі списку, отриманого шляхом випадкової перестановки 
на https://www.random.org/, визначаються Переможці, що набувають право 
отримати такі призи: 

 1-й Переможець – 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень 00 копійок 
 з 2-го по 4-го Переможця включно – 10 000,00 (десять тисяч) гривень 00 

копійок 
 з 5-го по 9-го Переможця включно – 5 000,00 (п’ять тисяч) гривень 00 

копійок 
 з 10-го по 24-го Переможця включно – 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 

копійок 



Переможці отримують призи після повного погашення кредиту або замовлення 
послуги продовження кредиту на строк, не менший, ніж строк основного 
кредиту. 
У разі прострочення виплати за кредитом, Переможець втрачає право на приз 
Розіграшу. Детальніше умови отримання призу викладені у п. 5 цих Правил. 
Компанія виплачує суму призу у вигляді грошових переказів на банківські 
картки переможців, що вказані як основні в їх Особистих кабінетах на сайті 
https://www.ukrpozyka.com.ua/. 
Якщо на момент виплати суми призу термін дії банківської картки Переможця 
спливає, приз буде виплачений на іншу його банківську картку, на підставі 
письмового звернення.  
При цьому будь-які витрати пов’язанні з перерахуванням вказаної суми з 
банківського рахунку Організатора сплачуються коштом Організатора, який 
являється податковим агентом Переможця, а всі можливі витрати пов’язані з 
зарахуванням суми на рахунок Переможця сплачуються коштом Переможця.  
Цей Розіграш не є лотереєю, не містить елементів ризику, не переслідує цілі 
отримання прибутку або іншого доходу та проводиться згідно з умовами п. 5, п. 
6. та п.7. цих Правил.  
1.4. Територія проведення Розіграшу: уся територія України, за винятком 
тимчасово непідконтрольних окупованих територій та зони ООС. 
1.5. Умови Розіграшу не суперечать участі клієнтів у інших Розіграшах Компанії. 
У разі участі клієнта в інших Розіграшах та отримання призів за ними, вони 
додаються до призу цього Розіграшу. 
 
2. Учасники Розіграшу та основні визначення: 
2.1. Брати участь в Розіграшу можуть лише громадяни України, віком від 18 до 
75 років. 
2.2. До участі в Розіграші допускаються лише клієнти Організатора, які взяли 
кредит протягом терміну дії Розіграшу та не стали боржниками, причому 
сплатили свій кредит не раніше ніж через 3 дні від дати його отримання. 
2.3. Співробітники Компанії не мають права брати участь в Розіграшу. 
2.4. Усі учасники Розіграшу дають свою згоду на обробку їх персональних даних. 
 
3.Згода Учасників на збір та обробку персональних даних  
3.1. Рішення про участь в Розіграші є добровільним волевиявленням та 
приймається кожним її учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо 
участі та згоди з цими Правилами. 
3.2. Участю в Розіграші особа підтверджує: 
3.2.1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання 
та дотримання; 
3.2.2. однозначну згоду та дозвіл на збір, обробку та поширення своїх 
персональних даних, які стали відомі Організатору, за умови дотримання вимог 
чинного законодавства України; 
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. Період проведення Розіграшу:  
4.1. Період проведення Розіграшу: з 01.10.2021 по 15.11.2021 р. включно. 
Визначення переможців відбудеться 16.11.2021. 
 
5. Учасники Розіграшу зобов’язані: 
5.1. Подати заявку на кредит на сайті https://www.ukrpozyka.com.ua/ у період, 
вказаний у п. 4.1. та отримати згоду за нею. 
5.2. Погасити кредит не раніше ніж через 3 дні від дати його отримання. 
5.3. Повністю та вчасно погасити кредит або вчасно замовити послугу 
продовження. 
У будь-якому разі, приз Розіграшу надається Переможцеві тільки після 
остаточного розрахунку за кредитом, якщо клієнт не допустив прострочених 
платежів та не став боржником Компанії. 
5.4. Добори вільних коштів не вважаються новим кредитом та не надають права 
участі у Розіграші. 
 
6. Учасники Розіграшу мають право: 
6.1. Отримувати інформацію, консультації про порядок та період проведення 
Розіграшу, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з проведенням 
рекламної кампанії. 
6.2. Багаторазове замовлення послуги пролонгації кредиту не позбавляє 
Переможця права отримання призу Розіграшу.  
 
7. Організатор зобов’язаний: 
7.1. Добросовісно виконувати умови чинних Правил. 
7.2. За умовами Розіграшу Організатор має надіслати на банківські карти 
Переможцям, що виконали усі умови цих Правил, грошові перекази у сумі 
відповідно до призів Розіграшу. Кошти надходять на банківську карту клієнта, 
що позначена в його Особистому кабінеті як основна. Якщо на момент виплати 
грошового призу спливає термін дії картки, що позначена в Особистому кабінеті 
клієнта як основна, переможець може отримати кошти на іншу свою банківську 
картку. Для цього він має протягом 7 робочих днів від дати погашення кредиту 
або замовлення послуги продовження (тобто, від остаточного виконання ним 
усіх умов цих Правил) подати заяву на ім’я Генерального директора 
Організатора із вказанням усіх банківських реквізитів іншої картки (рахунку), на 
який він хоче отримати грошовий приз. 
 
8. Додаткові умови: 
8.1. У всьому, що не передбачено чинними Правилами, Організатор та учасники 
Розіграшу керуються чинним законодавством України. 
8.2. Детальна інформація про Розіграш, а також будь-які зміни про період 
проведення Розіграшу будуть розміщуватися на порталі  
https://www.ukrpozyka.com.ua/. 
8.3 Організатор Розіграшу на свій розсуд може вносити зміни до цих Правил 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 Розіграшу. 
8.5. Організатор є податковим агентом переможця у розумінні Податкового 
кодексу України. 
8.6. Переможці розіграшу отримують повну суму призу, без жодних відрахувань. 
Сплата усіх чинних податків за призи переможцям розіграшу – відповідальність 
Організатора. 
 
 
ТОВ «ІНСТАФІНАНС», код ЄДРПОУ 43449827 СВІДОЦТВО ПРО 
РЕЄСТРАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ВІД 30.04.2020 РОКУ СЕРІЯ ФК № 
1396 Розпорядження НАЦКОМФІНПОСЛУГ № 1531 від 23.06.2020 Про видачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТАФІНАНС» 
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг 
(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме: надання грошових 
коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. 
  



 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНСТАФІНАНС» 
Ідентифікаційний код юридичної особи: 43449827 

03035, м. Київ, вулиця Сурикова, будинок 3 нежилі приміщення (в літ. А) 
телефон: +38(044)-299-78-92; адреса електронної пошти: 

office@instafinance.com.ua 
 

 
 

НАКАЗ №__ 
м. Київ        «20» вересня 2021 року 
 
Про проведення 
Розіграшу «100 000 грн від УкрПозики» 
компанії «ТОВ «ІНСТАФІНАНС»» 
 
 
З метою формування, підтримки інтересу, просування послуг компанії на ринку 
та привертання уваги до послуг компанії «ТОВ «ІНСТАФІНАНС», 

 
 
 

Н А К А З У Ю : 
 
1. Провести Розіграш «100 000 грн від УкрПозики» для клієнтів, що скористались 
послугами Компанії з 01.10.2021 р. по 15.11.2021 р. включно та виконали усі 
умови згідно з Правилами Розіграшу.  
2. Затвердити Офіційні правила Розіграшу «100 000 грн від УкрПозики» 
3. Відповідальний за проведення Розіграшу – Начальник управління з 
маркетингу ТОВ «ІНСТАФІНАНС» – Р. В. Клименко. 
 
 

 
 
Генеральний директор  А. Борцовс 
ТОВ «ІНСТАФІНАНС» 
 
 
 

 
З наказом ознайомлені: 

Начальник управління з маркетингу  
Р.В. Клименко ______________________ «__»__________ 2021 року 
 


