
«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
наказом директора  
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО 
НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» 
від  08.08.2020 р. № 91А 

 
ПРАВИЛА  

рекламної акції під умовною назвою «4 РОКИ MYCREDIT» 
для споживачів фінансових послуг  

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

 
Ці правила встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «4 РОКИ MYCREDIT» серед 

споживачів фінансових послуг ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», яка передбачає 
отримання Подарунків 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.Подарунки – під подарунками для цілей цих Правил розуміються наступні речі:  
- фірмовий набір MyCredit (до складу якого входять: чашка, футболка, ручка, наліпка) – 3 шт. 
- розумний годинник XiaomiHaylou LS01 Black– 1 шт.  
- Смартфон XiaomiRedmi 9 3/32GB– 1 шт.  
Зовнішній вигляд подарунків може відрізнятись від зображень подарунків, розміщених в рекламних 
матеріалах.  

 
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 з 08.08.2020 року (18:00 за київським часом) та до 15.08.2020 року (18:00 за 
київським часом) 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*, 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, які станом на день проведення Акції порушують 
зобов’язання по договорам позики з Товариством, зокрема прострочили повернення наданої позики. 
 



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 Подарунку 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 Подарунків. 

 
7. Умови проведення Акції та отримання Подарунку: 
7.1. Інформація про проведення Акції надається споживачам послуг Товариства за допомогою 
розміщення відповідної інформації на сайті Товариства - mycredit.ua, та у соціальних мережах 
Товариства.  
7.2. Умови проведення Акції: 
7.2.1. Для участі в Акції клієнту необхідно  
7.2.1.1.отримати кредит у  Організатора акції на умовах, визначених правилами надання грошових коштів у 
позику ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», розміщених на сайті: 
https://mycredit.ua/ru/documents-license/ вперше за процентною ставкою 0,01 % або скориставшись 
промокодомHBD_MC65  для отримання 65 % знижки на кредит до 30 днів  або скориставшись HBD_MC55  для 
отримання 55 % знижки на кредит до 64 днів  
7.2.1.2. написати в коментарях до посту про проведення цієї Акції у соціальній мережі Товариства номер 
договору позики, сформований внаслідок виконання умови, визначеної в п. 7.2.1.1. вище 
7.2.1.3 поділитися постом Товариства  про проведення цієї Акції у соціальній мережі зі своїми друзями. 
 
7.3. Для участі в Акції та отримання Подарунку Учасник Акції має виконати всі умови проведення Акції, 
визначені в п. 7.2. 
 
7.4. Розіграш буде проводитись 15 серпня 2020 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом, під час онлайн 
трансляції на сторінці з назвою «mycredit.ua» в соціальній мережі Facebook за допомогою онлайн-сервісу 
random.org та оприлюднюється в цей же день на сторінці Акції на сайті Товариства. 
 
Під час розіграшуТовариство три рази здійснить запуск сервісу random.org. для визначення та фіксування 
серед Учасників акції Переможця, який отримає Подарунок, а саме:  
 

Подарунок  Черговість запуску сервісу 
random.org. 

Кількість подарунків  

фірмовий набір MyCredit 1 3 
розумний годинник XiaomiHaylou 
LS01 Black 

2 1 

Смартфон XiaomiRedmi 9 3/32GB 3 1 
 
Переможцями, який отримає фірмовий набір MyCredit вважаються Учасники Акції, дані яких будуть 
знаходитись в першому, другому та третьому рядку в списку після першого запуску сервісу random.org.. 
 
Переможцем, який отримає розумний годинник XiaomiHaylou LS01 Black, вважається Учасник Акції, дані 
якого будуть знаходитись у першому рядку в списку після другого запуску сервісу random.org.. 
 
Переможцем, який отримає Смартфон XiaomiRedmi 9 3/32GB, вважається Учасник Акції, дані якого будуть 
знаходитись у першому рядку в списку після третього запуску сервісу random.org.  
 
 
7.5Для отримання Подарунку, Учасник Акції має підтвердити свої персональні дані, у тому числі шляхом отформатировано: украинский

https://mycredit.ua/ru/documents-license/


надання Організатору паспорту громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу, та 
реєстраційного номеру облікової картки платника податків (довідки про присвоєння податкового 
номера), а також інших документів, що може запитати Організатор Акції для видачі Подарунку.  
 
 
 
 
 
 
7.6У випадку відмови Переможця від отримання Подарунку, або у разі неможливості встановлення зв’язку з 
Переможцем (за контактним номером, вказаним Переможцем при отриманні кредиту) протягом 5 (п’яти) 
робочих днів після розміщення інформації про результати Акції на офіційному сайті Товариства, або 
ненадання Товариству документів та інформації, необхідної для передання Подарунку, такий Переможець 
втрачає право отримати Подарунок. У разі неможливості врученняПодарунку та/або відмови від такого 
вручення Учасником Акції, якого булообрано як Переможець, переобрання іншого Переможця не 
здійснюється. 
7.7Переможець Акції зобов'язаний отримати Подарунок особисто та не може передати це право третім 
особам. Заміна Подарунку на інше благо або грошовий еквівалент не допускається. Подарунок призначений 
для особистого використання Переможцем Акції і не може мати ознаки комерційного замовлення.  
7.8. Передання Подарунку відбудеться наручно в офісі Товариства або шляхом використання послуг 
кур’єрських служб за домовленістю Переможця та Товариства. Витрати по доставці Подарунку несе 
Товариство. Товариство зобов’язується вручити/відправити Подарунок протягом 30 (тридцяти) 
календарних днів з моменту визначення Переможців відповідно до умов цього підпункту. 
 
7.9. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунку. 
Невиконання передбачених цими Правилами умов або їх виконання  з порушеннями,позбавляють 
відповідних Учасників Акції права на отримання Подарунку. При цьому,ціУчасники Акції вважаються 
такими, що відмовилися від отримання Подарунку, та не мають права на одержання від Товариства 
будь-яких компенсації, виплат  тощо. 
7.10. 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, будь-яких 
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 Подарунків 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. 
  


