«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказом директора
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО
НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
від 14.04.2020 р. № 85А
ПРАВИЛА
рекламної акції під умовною назвою «ВЕЛИКОДНIЙ WEEKEND!»
для споживачів фінансових послуг
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
(ТМ «MYCREDIT»)
Ці правила встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «ВЕЛИКОДНIЙ
WEEKEND» серед споживачів фінансових послуг ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ
КРЕДИТІВ», 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.
1.2. Правила – офіційні правила рекламної акції, які розміщені на сайті mycredit.ua.
1.3. Заохочення – визначені привілеї, які Учасниками Акції мають можливість отримати у випадку
виконання ними умов цих Правил. Кількість Учасників необмежена. Скористатися Заохоченням
зможуть лише ті споживачі, що відповідають вимогам до Учасників Акції. Заохоченнями за умовами
цієї Акції є бонуси (надалі – Бонуси) у вигляді повністю або частково (від 15% до 60%) списаних
процентів за договорами позики Учасників, при цьому розмір 1 (одного) Бонусу еквівалентний сумі
1,00 грн. (одна гривня 00 копійок).
1.4. Переможці – Учасники Акції, які виконали умови Акції або яких було автоматично вибрано
Товариством, та у яких виникає право на отримання Заохочення.
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).
4.2. Акція проходить в два етапи (далі разом – Період проведення Акції):
- перший етап з «18» квітня 2020 року по «20» квітня 2020 року включаючи обидві дати (далі Період проведення Акції першого етапу);
- другий етап з «25» квітня 2020 року по «27» квітня 2020 року включаючи обидві дати (далі Період проведення Акції другого етапу).
Період проведення Акції може бути змінений Товариством за власним рішенням 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*, мають діючий договір позики з
Товариством, 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» та
належним чином виконати всі умови Акції.
5.3. Учасником Акції не можуть бути: клієнти з оформленою реструктуризацією боргу по
договорам позики з Товариством; клієнти, право вимоги боргу за договорами позики яких передані
Товариством іншим третім особам.
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 ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», 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 ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ
КРЕДИТІВ», 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 Заохочення внаслідок
прийняття участі в Акції, ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», 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 Заохочень.
7. Умови проведення Акції та отримання Заохочення:
7.1. Інформація про проведення Акції надається споживачам послуг ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО
НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», які відповідають критеріям зазначеним в розділі 5 цих Правил, за
допомогою розміщення відповідної інформації на сайті ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ
КРЕДИТІВ» - mycredit.ua, в особистому кабінеті Учасників та соціальних мережах Товариства за
посиланням https://www.facebook.com/MyCredit.ua, https://www.instagram.com/mycredit.ua.
7.2. Умови проведення Акції:
- на першому етапі: серед Учасників, у яких термін виконання не буде припадати на Період
проведення Акції першого етапу та у яких станом на Період проведення Акції першого етапу
відсутнє прострочення виконання зобов’язань по договору позики, Товариством буде обрано 3
(три) Переможця за допомогою сервісу random.org, яким буде повністю списано суму нарахованих
процентів по договору позики з Товариством станом на день обрання такого Учасника
Переможцем. Обрання Переможців буде відбуватися шляхом визначення одного Переможця
протягом кожного дня Періоду проведення Акції першого етапу о 11:00 за київським часом та буде
відображено в на сайті Товариства та в соціальних мережах Товариства не пізніше наступного
робочого дня з дня такого обрання.
- на другому етапі: Учасникам, термін виконання зобов’язань (повернення позики Товариству) по
договору позики яких припадає на Період проведення Акції другого етапу (при цьому Строк позики не
може бути меншим ніж 7 днів) або Учасники, які станом на Період проведення Акції другого етапу
прострочили виконання своїх зобов’язань (в тому числі у яких станом на Період проведення Акції
другого етапу припадає Грейс період) по договору позики з Товариством - в Період Акції другого етапу
необхідно погасити повну суму тіла позики та процентів на позику станом на дату такого погашення з
урахуванням запропонованої суми бонусів, яка визначена Товариством самостійно за допомогою
інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства. Сума тіла позики та процентів на позику,
необхідна для застосування запропонованих Бонусів, оновлюється протягом Періоду Акції другого

етапу та доступна Учаснику в його особистому кабінеті, при цьому сума запропонованих Бонусів є
незмінною протягом всього Періоду проведення Акції другого етапу. Заохочення для Учасників
Акції застосовується автоматично в особистому кабінеті такого Учасника при повному погашенні
суми тіла позики та процентів, станом на день такого погашення, по діючому договору позики з
Товариством;
Примітка: Під "погашенням" для цілей цих Правил, розуміється зарахування грошових коштів,
сплачених Учасником, на банківський рахунок Товариства.
Терміни «Грейс період», «Строк позики» вживаються у значенні, передбаченому Правилами надання
грошових коштів у позику Товариства.
7.3. Учасник має право погашати суму тіла позики та процентів на позику для отримання
запропонованих Бонусів протягом Періоду проведення Акції другого етапу частинами. В такому
випадку остаточне погашення вищезазначеної суми має припадати на Період проведення Акції
другого етапу.
7.4. Сума Бонусів є одноразовою, тобто Учасник не має права розраховувати на неї в подальшому
чи при погашенні інших договорів позики з Товариством, окрім Періоду проведення Акції та
діючого в цей період договору позики.
7.5. Бонуси нараховуються Товариством не пізніше наступного дня з дня отримання Переможцем
права на Заохочення. Результатом Участі в Акції для Переможців є повне чи часткове погашення
Учасником суми позики по діючому договору позики з Товариством.
7.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочення.
Невиконання передбачених цими Правилами умов або їх виконання з порушеннями, зокрема
непогашення повної суми тіла позики та процентів, необхідної для застосування бонусів або
погашення повної суми тіла позики та процентів без урахування запропонованих Бонусів,
позбавляють відповідних Учасників Акції права на отримання Заохочення. При цьому, ці Учасники
Акції вважаються такими, що відмовилися від отримання Заохочення, та не мають права на
одержання від Товариства будь-яких компенсації, виплат тощо.
7.7. Товариство не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, окупація, страйки,
карантин тощо, суттєві зміни у законодавстві, в тому числі актах Національного банку України, що
діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Товариства обставини.
8. Інші умови:
8.1. 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).
8.2. 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.
8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймається ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ».
8.4. Товариство залишає за собою право блокувати застосування Заохочень у випадку виявлення
дій, які містять ознаки недобросовісності, шахрайства, неправомірного використання інформації і
даних третіх осіб та/чи третіми особами.
8.5. 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.
8.6. 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.

