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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

«Один кредит у подарунок – щодня!» 

(далі — Правила) 

 

1. Основні положення та визначення  

1.1. Акція «Щоденне прощення кредиту» (далі – Акція) проводиться в межах 

заохочувальної рекламної кампанії та спрямована на привернення уваги до послуг 

компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНСТАФІНАНС», підтримку 

інтересу до компанії, її просування на ринку та популяризації бренду «UkrPozyka». 

Учасники не несуть майнових ризиків, пов’язаних з участю у Акції.  

1.2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ІНСТАФІНАНС» (далі – Організатор, Компанія),  

1.3. Опис Акції: учасники Акції є клієнти (позичальники) Компанії, які уклали з 

Компанією договір позики чи договір кредитної лінії (далі – Договір) та 

дотримались всіх правил, вказаних у п. 2 і п. 5 цих Правил у терміни, вказані у п. 4 

цих Правил, мають право взяти участь у Акції та виграти щоденний приз — 

прощення кредитної заборгованості, проведених Компанією за Договором, у 

порядку, визначеному цими Правилами. 

Починаючи з 11.12.2020 р. всі Договори, що будуть укладатися учасниками з 

Компанією, в період проведення Акції, та відповідають Правилам проведення 

Акції, приймають участь у Акції. 

Щоденно шляхом довільного розіграшу призового номеру Договору за допомогою 

системи веб-сайту random.org*, оформлених протягом дії одного дня Акції, а саме 

починаючи з 00:00 та закінчуючи об 23:59, обраний системою веб-сайту 

random.org, як переможний номер, автоматично потрапляє до списку переможців 

та публікується на офіційному сайті відповідно до п. 6 Правил Акції. Данна модель 

розіграшу проводиться кожного дня протягом дії Акції.  

1.4. Ця Акція 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.  

1.5. Територія проведення Акції: вся територія України, за винятком тимчасово 

непідконтрольних та окупованих територій. 

1.6. Участь у Акції є безкоштовною, Організатор не отримує винагороди від 

Учасників за їхню участь у Акції.  

 

 

 

2. Учасники Акції та основні положення 



2.1. До участі у Акції допускаються нові і повторні клієнти Компанії, дата 

укладання Договорів яких припадає на період з 11.12 2020 р. по 31.01.2021 р. 

включно. 

2.2. Учасниками Акції можуть бути тільки громадяни України віком від 18 до 75 

років. 

2.3. До участі в Акції допускаються клієнти, які на момент проведення Акції мають 

активний Договір та виконали правила участі в Акції. 

2.4. До участі в Акції не допускаються співробітники Компанії. 

2.5. Усі учасники Акції дають свою згоду на обробку персональних даних. 

 

3. Згода Учасників на збір та обробку персональних даних  

3.1. Рішення про участь у 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 у 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; 

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. Терміни проведення  

4.1. Період проведення акції: з 11.12 2020 р. по 31.01.2021 р. включно 

4.2. Організатор може змінити період проведення Акції на будь-якому етапі за 

власним рішенням, у тому числі, але не виключно, в разі настання обставин, що не 

передбачалися та не могли бути передбачені під час оголошення дати проведення 

Акції.  

5. Правила участі в Акції 

5.1. Учасниками Акції стають всі клієнти, які виконали умови п.2. у терміни вказані 

у п.4. 

5.2. Кількість учасників Акції необмежена.  

5.3. У Акції не беруть участь користувачі, які не виконали хоча б однієї умови 

Правил.  

5.4. У разі порушення, невиконання або неналежного виконання Учасником Акції 

цих Умов Акції, право Учасника на прощення нарахувань (заборгованості) 

анулюється. 

 

6. Підбиття підсумків Акції 

6.1. До участі у підбитті підсумків Акції допускаються учасники, які повністю 

відповідають вимогам, встановленим в п. 2. та п. 5 Правил у терміни, вказані в п. 4.  

6.2. Підбиття підсумків Акції відбувається на офіційному сайті бренда 

«UkrPozyka», шляхом публікації статті один раз на тиждень.  



6.3. Оновлення статті та результатів щоденного виграшу Акції відбувається з 

понеділка по п’ятницю на наступний день, що йде за днем отримання результатів 

розіграшу. 

6.4. Результати Акції за суботу та неділю публікуються в понеділок наступного 

тижня в статті за попореній тиждень. 

 

6.9. Імена переможців Акції будуть знаходитися: 

- на сайті фінансової компанії UkrPozyka – https://www.ukrpozyka.com.ua/ у розділі 

Блог 

- на офіційній сторінці у Facebook – https://www.facebook.com/UkrPozyka/ 

Окрім цього, переможці будуть проінформовані особисто командою Організатора.  

 

6.4. Визначення переможця відбудеться за допомогою сервісу random.org серед 

списку всіх учасників Акції, котрі виконали умови Акції у повному обсязі.  

6.3. Місце проведення Акції: м. Київ, вул. Сурикова, 3а. 

 

7. Учасники Акції мають право: 

7.1. Отримувати інформацію, консультації про порядок та період проведення Акції, 

а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з проведенням рекламної кампанії. 

 

8. Організатор зобов’язаний: 

8.1. Організатор зобов’язаний добросовісно виконувати умови чинних Правил. 

8.2. Забезпечувати неупереджене та чесне підбиття підсумків Акції. Використання 

будь-яких прихованих механізмів чи алгоритмів, які дозволяють визначити 

результат Акції недопустиме.  

 

9. Кількість переможців: 

9.1. За один день проведення Акції не може бути обрано більше одного переможця. 

 

10. Додаткові умови:  

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

Акції керуються чинним законодавством України.  

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

проведення Акції будуть розміщуватися на порталі https://www.ukrpozyka.com.ua/ 

10.3. Організатор Акції на свій розсуд може вносити зміни та доповнення у Правила 

Акції з урахуванням норм чинного законодавства. 

10.4. 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. 

10.5. Організатор є податковим агентом переможця у розумінні Податкового 

Кодексу України.  

 

 

 

*Система  веб-сайту random.org виробляє випадкові числа на основі атмосферного 

шуму, доступна за наступним посиланням: www.random.org.   



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. 

 

Пропозиція діє з 11.12 2020 р. по 31.01.2021 р, по всій території України, окрім 

території Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС. Деталі та умови 

на сайті https://www.ukrpozyka.com.ua/ 

 

 

 


