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ПРАВИЛА  

рекламної акції під умовною назвою «MYCREDIT TURBO-СТАРТ» 
для споживачів фінансових послуг  

ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» 
(ТМ «MYCREDIT») 

 

Ці правила встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «MYCREDIT 
TURBO-СТАРТ» серед споживачів фінансових послуг ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ 
КРЕДИТІВ» (надалі - Товариство), яка передбачає отримання Заохочень споживачами, що 
приймуть участь в зазначеній рекламній акції згідно з умовами цих Правил (надалі – Акція).  
  
1. Визначення термінів:  
1.1. Учасник Акції – фізична особа-споживач фінансових послуг ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО 
НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», з необхідним об’ємом дієздатності та правоздатності згідно 
законодавства України та Правил надання грошових коштів у позику. Кількість Учасників Акції 
необмежена.  
1.2. Правила – офіційні правила рекламної акції, які розміщені на сайті mycredit.ua. 
1.3.  Правила Акції «OH MY FREEDOM (перша позика 0.01%)»  - офіційні правила рекламної 
акції, яка розміщена на сайті mycredit.ua, та дозволяє Учаснику Акції, який вперше отримує позику 
від Товариства, отримати її з  платою (процентами) за користування позикою/за укладеним 
договором позики з Товариством за зниженою процентною ставкою 0,01%. 
1.4.  Промокод – спеціальний набір літер та/або цифр, що дозволяє отримати Учаснику 
Акції позику зі знижкою в розмірі 50% або 70 % від базової процентної ставки (надалі – 
Промокод). Застосування Промокоду не сумується із іншими знижками та Акціями, які діють 
в Товаристві, а також їх не можна використати при отриманні позики від Товариства вперше, 
зокрема: 
- Промокод 1 - спеціальний набір літер та/або цифр, що дозволяє отримати Учаснику Акції, 
який в Період проведення Акції вперше отримає позику від Товариства,  наступну позику зі 
знижкою в розмірі 70 % від діючої процентної ставки (надалі – Промокод 1). Строк дії 
Промокоду 1 становить до 06.07.2022 року; 
- Промокод 2 - спеціальний набір літер та/або цифр, що дозволяє отримати Учаснику Акції, 
який в Період проведення Акції пролонгує користування позикою від Товариства,  наступну 
позику зі знижкою в розмірі 50 % від базової процентної ставки (надалі – Промокод 2). Строк 
дії Промокоду 2 становить до 06.07.2022 року. 
1.5. Заохочення – визначені привілеї, які Учасники Акції мають можливість отримати у  
випадку Виконання ними умов Правил акції. Кількість Учасників, яка може отримати 
Заохочення - 50. Скористатися Заохоченням зможуть лише ті споживачі, що відповідають 
вимогам до Учасників Акції. Заохоченням за умовами цієї Акції є списання всіх нарахованих за 
отриманою Учасником Акції в Період проведення Акції позикою процентів, в сумі, яка буде 
нарахована станом на день визначення Учасника Акції Переможцем, який отримує 
Заохочення; 
1.6. Переможець, який отримує Промокод -  Учасники Акції, які виконали умови Акції, та 
у яких виникає право на отримання Промокоду. 
1.7. Переможець, який отримує Заохочення -  Учасники Акції, які виконали умови Акції, та 
які в Період проведення Акції вдруге або більше разів скористались послугами «МуCredit» щодо 
отримання позики від Товариства (отримали та виконали/виконують належним чином 
зобов’язання по поверненню позики та сплаті процентів, та не мають простроченої перед                                            
TОB «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» заборгованості), яких було автоматично 
вибрано Товариством, та у яких виникає право на отримання Заохочення. 



1.8.  Правила надання грошових коштів у позику – Правила надання грошових коштів у 
позику ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» (на умовах повернення позики в 
кінці строку позики), які розміщені на сайті Товариства. 
 

 

2. Організатор та Виконавець Акції: 
2.1. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ 
КРЕДИТІВ» (код за ЄДРПОУ 39861924, місцезнаходження: 01010, м. Київ, Площа Арсенальна,                            
буд. 1-Б) (надалі – Товариство). 
 

3. Мета Акції: 
3.1. Метою Акції є: популяризація та просування фінансових послуг ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ 
АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» на ринку фінансових послуг в Україні, формування та 
підтримки стабільного рівня зацікавленості та обізнаності споживачів щодо отримання 
фінансових послуг під торгівельною маркою «MYCREDIT» 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 окупованої території  у Донецькій та Луганських 
областях (зони проведення широкомасштабної антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей, території проведення антитерористичної операції) (далі – 
Територія). Також Організатор Акції, без внесення додаткових змін до цих Правил, залишає за 
собою право обмежити територію проведення Акції межами територіальних громад, що 
розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій̆ 
окупації̈,̈ оточенні (блокуванні)**. 
4.2. Акція проходить з 00.01 години (за київським часом) «20» травня 2022 року до                                              
23.59 години (за київським часом) «22» червня  2022 (далі – Період проведення Акції). Період 
проведення Акції може бути змінений Товариством за власним рішенням, без внесення змін у ці 
Правила, у будь-який час протягом проведення Акції, у тому числі у разі настання обставин, які не 
передбачались та не могли бути передбачені Товариством на дату оголошення Акції.  
 
5. Учасники Акції: 
5.1. Учасниками Акції є повнолітні, повністю дієздатні та правоздатні фізичні особи, що є 
громадянами України та проживають на території України*, а також відповідають критеріям, 
зазначеним у Правилах надання грошових коштів у позику. 
5.2. Учасник Акції повинен бути клієнтом, споживачем фінансових послуг під ТМ «MYCREDIT»,  
який хоча б один раз скористався послугами «МуCredit» в період з 00.01 години (за київським 
часом) «20» травня 2022 року до 23.59 години (за київським часом) «22» червня 2022 року 
(отримав та виконав/виконує належним чином зобов’язання по поверненню позики та сплаті 
процентів, та строк виконання зобов’язання по поверненню позики у строк, визначений 
Договором позики), та не має простроченої перед TОB «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ 
КРЕДИТІВ» заборгованості.  
5.3. Учасником Акції не можуть бути: клієнти, які станом на день проведення Акції  
порушували та/або порушують зобов’язання по договорам позики з Товариством, зокрема 
прострочили повернення наданої позики. 
5.4. Працівники Товариства та особи, які перебувають з ними в родинних зв'язках, а також інші 
пов’язані особи, до участі в Акції не допускаються. 
 

6.  Участь в Акції:  
6.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним 
потенційним Учасником Акції особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі у Акції та 
безвідкличної згоди з цими Правилами. Всім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником 
Акції можна в будь-який день упродовж всього Періоду її проведення.  
6.2. Участю в Акції кожен Учасник Акції підтверджує: 

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

6.2.2. свою однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку його персональних даних, 
які стали відомі Товариству, за умови дотримання вимог чинного законодавства України; 



6.2.3. 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. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що у випадку отримання Промокоду та/або 
Заохочення внаслідок прийняття участі в Акції, Товариство відповідно до чинного законодавства 
України, на час участі в Акції виступає податковим агентом Учасника і відповідно нараховує та 
сплачує податки і збори від імені та за рахунок Учасника (якщо це необхідно) щодо отримання 
Учасником таких Промокодів та/або Заохочень. 
 

7. Умови проведення Акції та отримання Промокодів: 
7.1. Інформація про проведення Акції надається споживачам послуг Товариства за допомогою 
розміщення відповідної інформації на сайті Товариства - mycredit.ua, соціальних мережах 
Товариства.  
7.2. Умови отримання Промокоду 1: 
7.2.1. Для участі в Акції, а також для можливості отримання Промокоду 1 Клієнту необхідно в 
Період проведення Акції вперше стати споживачем послуг «МуCredit» та отримати позику зі 
знижкою від Товариства на умовах акції під умовною назвою «OH MY FREEDOM (перша позика 
0.01%)». 
7.2.2. Після виконання умов, викладених в п.7.2.1. Учасник Акції отримає на свій номер телефону, 
який буде зазначено ним при реєстрації в Особистому кабінеті, смс-повідомлення із                            
Промокодом 1, який Учасник Акції зможе використати при отримані наступної позики від 
Товариства. 
7.2.3. Промокод 1, який буде отриманий Учасником в результаті участі в Акції, може бути 
використаний лише один раз Учасником Акції при отриманні другої або наступної позики на 
відповідних умовах в Товаристві, протягом строку дії такого Промокоду 1. Знижка, яка буде 
застосована при використанні Промокоду 1, не сумується з будь-якими іншими знижками або 
акційними пропозиціями, які будуть доступні Учаснику Акції на момент застосування такого 
Промокоду 1. 
7.2.4. Промокод 1, який буде отриманий Учасником Акції та не використаний до закінчення строку 
його дії, анулюються та є таким, що не може бути використаними та/або застосованими. 
7.3. Умови отримання Промокоду 2: 
7.3.1. Для участі в Акції, а також для можливості отримання Промокоду 2 Клієнту необхідно в 
Період проведення Акції здійснити пролонгацію (продовження) строку користування отриманою 
в Період проведення Акції  позики. 
7.3.2. Після виконання умов, викладених в п.7.3.1. Учасник Акції отримає на свій номер телефону, 
який буде зазначено ним при реєстрації в Особистому кабінеті, смс-повідомлення із                            
Промокодом 2, який Учасник Акції зможе використати при отримані наступної позики від 
Товариства. 
7.3.3. Промокод 2, який буде отриманий Учасником в результаті участі в Акції, може бути 
використаний лише один раз Учасником Акції при отриманні другої або наступної позики на 
відповідних умовах в Товаристві, протягом строку дії такого Промокоду 2. Знижка, яка буде 
застосована при використанні Промокоду 2, не сумується з будь-якими іншими знижками або 
акційними пропозиціями, які будуть доступні Учаснику Акції на момент застосування такого 
Промокоду 1. 
7.3.4. Промокод 2, який буде отриманий Учасником Акції та не використаний до закінчення строку 
його дії, анулюються та є таким, що не може бути використаними та/або застосованими. 
 
8. Процедура обрання Переможця/Переможців Акції, які отримують Заохочення: 
8.1.  Розіграш Заохочення буде проведено протягом дня 26 травня 2022 року; протягом дня                
02 червня 2022 року; протягом дня 09 червня 2022 року, протягом дня 16 червня 2022 року, 
протягом дня 23 червня 2022 року за допомогою сервісу random.org.   
Під час кожного розіграшу Товариство один раз здійснить запуск сервісу random.org для 
визначення та фіксування серед Учасників акції Переможців, які отримають Заохочення у 
відповідності з п.1.5. цих Правил, а саме:  
- Під час кожного запуску сервісу random.org Товариство визначає та фіксує серед Учасників 
розіграшу 10 Переможців, які отримають Заохочення – погашення нарахованих за користування 
кредитними коштами відсотків в розмірі нарахованих відсотків. Переможцем вважаються 
Учасники, які опиняться у перших десяти рядках списку при кожному із запусків. 



Кількість разів,  коли одна і та сама особа, буде випадковим чином обрана Переможцем, який 
отримує Заохочення, необмежена в межах Періоду проведення Акції. 
8.2.  Результати розіграшу Заохочень Акції та список Переможців оприлюднюються на сайті 
Товариства та у соціальних мережах (Instagram, FaceBook, Google+ тощо). В списку переможців 
обов’язково мають бути зазначені Ім’я та По-батькові Переможця та номер договору позики, Ім’я 
та По-батькові Переможця та номер телефону з зі скритими чотирма останніми цифрами в такому 
номері.  
8.3. Результати визначення Переможця, оприлюднені Товариством, є остаточними, 
оскарженню не підлягають і не можуть бути змінені, окрім випадків, передбачених цими 
Правилами.  
8.4. Строк застосування Заохочення визначається відповідно чинного законодавства України, яке 
регулює порядок переказу коштів. 
 

9. Інші умови: 
9.1. Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення 
Правил на офіційному сайті ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» - mycredit.ua, 
а також за телефоном: 0 800 214 111 (дзвінок безкоштовний в межах території України з усіх 
номерів операторів мобільного та міського зв'язку). 
9.2. Товариство має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити 
проведення Акції чи продовжити її, розмістивши інформацію про це на сайті mycredit.ua не пізніше 
дня вступу в силу змін. 
9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-
яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення 
приймається ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ». 
9.4. Товариство залишає за собою право блокувати застосування Заохочень та/або Промокодів у 
випадку виявлення дій, які містять ознаки недобросовісності, шахрайства, неправомірного 
використання інформації і даних третіх осіб та/чи третіми особами. 
9.5. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Промокодів 
та/або Заохочень Переможцями після їх одержання, за неможливість Учасником Акції 
скористатись Промокодом та/або Заохоченням  з будь-яких причин, а також за можливі наслідки 
використання таких Промокодів та/або Заохочень. Зовнішній вигляд Промокодів та/або 
Заохочень може відрізнятися від зображень, розміщених в рекламних матеріалах.  
Організатор та/або Виконавець Акції не несе відповідальність за невідповідність Промокодів 
та/або Заохочень  очікуванням Переможців. 
9.6. 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. 
9.7. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають. 
 
*за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецькій та Луганських 
областях у зв'язку з прийняттям Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян на 
тимчасово окупованій території України”, Закону України “Про особливості державної політики із 
забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій 
та Луганській областях”, Указу Президента “Про широкомасштабну антитерористичну операцію 
на території Донецької та Луганської областей” тощо. Дане тимчасове вимушене обмеження діє 
виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Товариства 
гарантувати належне проведення Акції.  
** перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або 
які перебувають в тимчасовій ̆ окупації̈,̈ оточенні (блокуванні) визначається відповідним 
нормативно-правовим актом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України. Дане тимчасове вимушене обмеження може діяти виключно з міркувань 
безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Товариства гарантувати належне 
проведення Акції. 
 
 
 


