
 

 

Затверджую:   

спеціаліст з маркетингу ТОВ “ФІНАНСОВА  

КОМПАНІЯ “ІНВЕСТРУМ”  

___________________________ Плуток О.С. 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ  

«Подарунки для закоханих»  

1. Основні положення та визначення  

1.1. Акція “Подарунки для закоханих” (далі – Акція) проводиться в межах 

заохочувальної рекламної кампанії та спрямована на звернення уваги 

до послуг компанії ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІНВЕСТРУМ”, 

формування та підтримку інтересу до компанії, та її просування на 

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

участю в Акції.  

1.2. Організатор Акції: Товариство з Обмеженою Відповідальністю 

“ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІНВЕСТРУМ” (далі – Організатор).  

1.3. Опис Акції: Компанія ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

“ІНВЕСТРУМ” організовує соціальний проект #Zecreditgivesgifts, 

мета якого – заохочення клієнтів компанії. Суть акції: розіграти 

подарункові сертифікати серед клієнтів компанії. Берете позику – 

приймате учать в розіграші призів. Таким чином ТОВ “ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ “ІНВЕСТРУМ” дає можливість всім клієнтам прийняти 

участь в Акції.  

1.4. Територія проведення Акції: Україна, за винятком тимчасово 

непідконтрольних та окупованих територій.  

  

2. Учасники Акції та основні визначення:  

2.1. Брати участь в Акції можуть лише громадяни України, віком від 18 до 

75 років.  

2.2. До участі в Акції допускаються всі клієнти компанії ТОВ 

“ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІНВЕСТРУМ”.  

2.3. Співробітники компанії ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

“ІНВЕСТРУМ” не мають права брати участь в Акції.  

2.4. Усі учасники Розіграшу дають свою згоду на обробку їх персональних 

даних. 

2.5. Кількість учасників Акції необмежена. 



 

 

2.6. При отриманні позики в період з 00:00 08.02.2021 р. по 23:59 

14.02.2021 р., клієнт автоматично стає учасником Акції і попадає в 

розіграш призів. 

  

3. Згода Учасників на збір та обробку персональних даних   

3.1. Рішення про участь в 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 в 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. Термін:   

4.1. Терміни проведення Акції: з 00:00 08.02.2021 р. по 23:59 14.02.2021 р.  

  

5. Правила участі в Акції:  

5.1. Бути клієнтом компанії Організатора*.  

5.2. Оформити позику в період з 00:00 08.02.2021 р. по 23:59 14.02.2021 р. 

на сайті Організатора: https://www.zecredit.com.ua  

5.3. Подати заявку на позику в указаний період та отримати кредит.   

  

6. Учасники Акції мають право:  

6.1. Отримувати інформацію, консультації про порядок та терміни 

проведення Акції, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з 

проведенням рекламної кампанії.  

 

7. Підведення підсумків Акції: 

7.1. До підведення підсумків Акції допускаються учасники, які повністю 

відповідають вимогам, а також, які виконали всі дії, зазначені в п.2 Правил. 

7.2. По завершенні терміну, зазначеного в п.4 Правил, ПІБ клієнтів автоматично 

реєструються в якості учасників Акції. 

7.3. Дата і час проведення Акції вказані в п. 4 Правил. 

https://www.zecredit.com.ua/


 

 

7.4. Місце проведення Акції: м.Київ, вул. Ярославська, 6. Акція проходить по 

всій території України, за винятком тимчасово непідконтрольних та окупованих 

територій.  

7.5. Для дотримання точності виконання всіх умов процедури проведення Акції 

створюється експертна Комісія, в кількості чотирьох осіб. З метою підвищення 

довіри до Акції, в засіданні Комісії з проведення Акції може брати участь 

Незалежний представник. 

7.6. Склад Комісії: 

1. Голова комісії - Марина Крутько. 

2. Член комісії: 

 - Святослав Кононський - член комісії. 

- Олександр Плуток - член комісії . 

- Тетяна Лиховід - секретар комісії. 

7.7. В обов'язки Комісії входить: 

- дотримання всіх правил проведення Акції відповідно до порядку, 

встановленого в цьому Положенні; 

- підтвердження результату проведення Акції шляхом складання відповідної 

таблиці результатів. 

7.8. Секретар Комісії веде Протокол засідання Комісії під час проведення даної 

Акції, складає Акт після завершення процедури проведення Акції. 

7.9. Учасниками Акції автоматично стають учасники Акції: Клієнти ТОВ 

“ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІНВЕСТРУМ”. 

7.10. Акція проходить тільки серед вищевказаних клієнтів - учасників Акції. 

7.11. Опис проведення Акції: 

Акція починається з 00:00 08.02.2021 р. і діє напротязі семи днів, до 23:59 

14.02.2021 р. включно. 

7.12. Секретар Комісії веде протокол проведення Акції. У протоколі 

відображається: 

- час і місце проведення Акції; 

- відомості про склад Комісії з проведення Акції; 

- відомості про Незалежного представника з числа учасників, присутніх під час 

проведення Акції; 

- дії Комісії з проведення Акції в тому порядку, в якому вони безпосередньо 

відбувалися в реальному часі; 

- результати проведення даної Акції із зазначенням ПІБ клієнтів Акції. 

7.13. Протокол підписується всіма членами Комісії, присутніми при проведенні 

Акції, після її закінчення. 

7.14. При проведенні Акції, Організатор має право на отримання контенту з 

учасниками Акції (фотографії, відео, коментарі для написання статті). Учасник 



 

 

Акції не має можливості передавати право на отримання Призів третім особам і 

вимагати від Організатора* отримання іншого еквівалента замість зазначеного в 

цих Правилах. 

7.15. За сплату всіх податків (якщо вони передбачені), встановлених чинним 

законодавством, несе відповідальність Організатор* Акції. 

7.16. Розіграш подарунків - десяти сертифікатів Brocard відбудеться наступного 

дня після закінчення терміну Акції,  15.02.2021 року о 15:00 за Київським часом 

через систему незалежного вибору Random.org. Перші 10 переможців за списком 

Random.org отримають подарунок - подарункові сертифікати Brocard. Якщо 

учасник-переможець Акції відмовляється від подарунка, приз переходить 

наступному за списком в системі Random.org.  

 

8. Кількість подарунків і їх опис: 

8.1. Подарунки по Акції формуються виключно за рахунок коштів Організатора* 

Акції ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІНВЕСТРУМ”. 

2.2. Подарунки - сертифікати Brocard номіналом по 1000 гривень кожен. 

8.3. Кількість подарунків - три. 

4.4. Подарунки - сертифікати Brocard номіналом по 500 гривень кожен. 

8.5. Кількість подарунків - сім 

8.6. Організатор гарантує, що подарунок є дійсним, в повній відповідності з 

чинним законодавством України. 

8.7. Цілісність і функціональна придатність подарунка перевіряється Учасником 

безпосередньо при отриманні Призу. 

 

 9. Організатор зобов’язаний:  

9.1. Сумлінно виконувати умови цього Положення і забезпечити неупереджене 

і чесне проведення Акції. Використання будь-яких прихованих механізмів або 

алгоритмів, що дозволяють визначити результат Акції, неприпустимо. 

 

 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, інформація з розіграшу подарунків Акції, 

а також будь-які зміни про терміни проведення Акції будуть розміщуватися на 

сайті Організатора – ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІНВЕСТРУМ” – 

https://www.zecredit.com.ua та в офіційних групах Організатора* в соціальних 

мережах: Фейсбук https://www.facebook.com/zecredit.com.ua та Instagram – 

https://www.instagram.com/zecredit.com.ua/   

10.3. Організатор Акції на свій розсуд може вносити зміни в чинні Правила з 

урахуванням норм чинного законодавства.  

https://www.zecredit.com.ua/
https://www.facebook.com/zecredit.com.ua
https://www.instagram.com/zecredit.com.ua/


 

 

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 Розіграшу.  

10.5. Організатор є податковим агентом переможця у розумінні Податкового 

Кодексу України.   

  

*Учасники акції – це всі клієнти Компанії, дата видачі позики яких припадає на 

період з  08.02.2021 р. по 14.102.2021 р. включно.   

*Озганізатор Акції - ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІНВЕСТРУМ”, код 

ЄДРПОУ 42201361 Ліцензія Нацкомфінпослуг на  

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВИ  

ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ від 16.10.2018. Розпорядження Нацкомфінпослуг 

від 30.10.2018 №1920, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №1107 

від 03.10.2018, видане Нацкомфінпослуг.  

Пропозиція діє з 08.02.2021 р. по 14.102.2021 р. включно, по всій території 

України, крім території Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС. 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  


