«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказом директора
ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ»
від 08.06.2021 р. № 08-06/21
ПРАВИЛА
рекламної акції під умовною назвою «ПРОДОВЖУЙ ТА
ВИГРАВАЙ до 25 000 гривень»для споживачів фінансових
послуг
ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ»
Ці офіційні правила (далі – Правила), які розміщені на сайті kachay.com.ua, встановлюють порядок
та умови проведення рекламної акції «ПРОДОВЖУЙ ТА ВИГРАВАЙ до 25 000 гривень» (надалі – Акція)
серед споживачів фінансових послуг ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», яка передбачає отримання Заохочень
споживачами, що приймуть участь в зазначеній рекламній акції відповідно до умов цих Правил.
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Визначення термінів:
Учасник Акції – фізична особа-споживач фінансових послуг ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», з необхідним
об’ємом дієздатності та правоздатності згідно з законодавством України та Правилами надання
грошових коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ».
Кількість Учасників необмежена. Виключення становлять співробітники, представники
Товариства та члени їх сімей.
Заохочення – визначені привілеї, які Учасниками Акції мають можливість отримати у випадку
виконання ними умов цих Правил. Скористатися Заохоченням зможуть лише ті споживачі, що
відповідають вимогам до Учасників Акції. Кожен Учасник може претендувати на отримання
виключно одного Заохочення. Заохоченнями за умовами цієї Акції є:
1) Погашення відсотків по діючому кредиту до 25 000 гри** - за зайняте перше місце
2) Промокод зі знижкою 50% на наступний кредит- за зайняте друге місце
3) Поповнення мобільного рахунку на 200 гривень- за зайняте третє місце
Переможці – Учасники Акції, які виконали умови Акції і яких було автоматично вибрано Товариством,
та у яких виникає право на отримання Заохочення.
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Організатор та Виконавець Акції:
Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», код ЄДРПОУ 41697872,
місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул. Федорова Івана, будинок 64/16 (надалі – Товариство).
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Мета Акції:
Метою Акції є: популяризація та просування фінансових послуг Товариства на ринку фінансових
послуг в Україні, формування та підтримки стабільного рівня зацікавленості та обізнаності
споживачів щодо отримання фінансових послуг Товариства в Україні.
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.
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Територія (місце) та період проведення Акції:
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).
Період проведення Акції: з «10» червня 2021 року по «10» вересня 2021 року (далі – Період
проведення Акції). 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.
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Учасники Акції:
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, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
Товариства.

5.2.

Учасник Акції повинен бути клієнтом, споживачем фінансових послуг Товариства, мати особистий
кабінет, не мати невиконаних/порушених зобов’язань перед Товариством заборгованості та

5.3.
6.
6.1.

6.2.

6.3.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

виконати належним чином всі умови Акції.
Працівники Товариства та особи, які перебувають з ними в родинних зв'язках до участі в Акції не
допускаються.
Участь в Акції:
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 будьякий день упродовж всього Періоду її проведення.
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.
Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що у випадку отримання Заохочення внаслідок
прийняття участі в Акції, Товариство (якщо це необхідно 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 щодо отримання Учасником таких
Заохочень.
Умови проведення Акції та отримання Заохочення
Інформація про проведення Акції надається споживачам послуг Товариства шляхом розміщення
відповідної інформації на веб-сайті Товариства та у соціальних мережах Товариства (Instagram,
Facebook, тощо).
Для отримання Заохочення Учаснику, він повинен в Період проведення Акції продовжити строк
користування (здійснити пролонгацію) активного кредиту і користуватися ним не менше
5-и(п’яти) днів, виконання будь-яких інших дій не вимагається.
Розіграш Заохочення буде здійснено у три етапи:
- 1-й етап - «12» липня 2021 року;
- 2-й етап - «11» серпня 2021 року;
- 3-й етап - «13» вересня 2021 року.
Список переможців визначається за допомогою онлайн-сервісу random.org та оприлюднюються
протягом наступного робочого дня на сторінці Акції на сайті Товариства, а також на сторінках
Instagram, Facebook. Переможцем вважається Учасник Акції, дані якого будуть знаходитись в
першому рядку в списку після зупинки сервісу random.org. Додатково Товариство формує
резервний список Переможців з 5 (п’яти) Учасників.
Для отримання Заохочення Переможцю необхідно протягом 5 (п’яти) робочих днів після
отримання повідомлення від Товариства, на зазначені в особистому кабінеті Переможця контактні
дані, про те, що його визначено Переможцем, надіслати Товариству лист на юридичну адресу, із:
 Заявою, про перемогу в Акції, у тексті листа треба вказати власні Прізвище, Ім’я та Побатькові, РНОКПП, а також назву виграного Заохочення для отримання;
 якщо паспорт громадянина України у формі книжечки - копії всіх сторінок паспорта, або
копію двох сторін паспорту у формі id-картки та сторінки з місцем реєстрації. Всі сторінки
мають бути засвідчені наступним чином – Згідно з оригіналом, ПІБ, підпис, дата;
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, засвідчену наступним чином –
Згідно з оригіналом, ПІБ, підпис, дата.
Усі копії мають бути без сторонніх предметів, належної якості, тобто зображення мають бути
чіткими, містити всю необхідну інформацію, не допускається обрізання/редагування/будь-які інші
зміни зображень, що можуть погіршити якість зображень, викривити/змінити наведені дані,
призвести до неможливості ідентифікації особи Переможця. Товариство залишає за собою право
перевірити документи, які засвідчують вік та особу Переможця.
У випадку відмови Переможця від отримання Заохочення, або у разі неможливості встановлення
зв’язку з Переможцем (за контактними даними, зазначеними в особистому кабінеті Переможця)
протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання повідомлення від Товариства, або ненадання
Товариству документів та інформації, необхідної для передачі Заохочення, такий Переможець
втрачає право на отримання Заохочення. В такому випадку Переможцем щодо відповідного

Заохочення визнається Учасник, який знаходиться на наступному місці в резервному списку.
Переможець Акції зобов'язаний отримати Заохочення особисто та не може передати це право
третім особам. Заміна Заохочення на інше благо або грошовий еквівалент не допускається.
Заохочення призначено для особистого використання Переможцем Акції і не може мати ознаки
комерційного замовлення.
7.7. Передання Заохочення відбувається протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту
отримання документів від Переможця відповідно до умовцього розділу.
7.8. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочення.
Невиконання передбачених цими Правилами умов або їх виконання з порушеннями, позбавляють
відповідних Учасників Акції права на одержання 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 і їм забороняється у майбутньому приймати
участь в Акції.
7.9. При виявленні схем шахрайства чи введення в оману, Товариство має право без пояснення причин
та без повідомлення, відмовити Учаснику у наданні Заохочень та заблокувати/обмежити доступ
такого Учасника до Акції та/або особистого кабінету та/або будь-яких інших послуг Товариства.
7.10. Товариство не несе жодної відповідальності якщо будь-який Учасник Акції, з будь-яких причин, що
не залежать від Товариства (в т.ч. надані номер телефону, електронна адреса, реквізити, або інша
інформація про Учасника була вказана невірно, або була змінена, та ін.), не має можливості
отримати Заохочення. Такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових
Заохочень, компенсацій або інших виплат від Товариства.
7.11. 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.
7.12. У випадку, якщо Переможець з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто такий
Переможець не має права передати/поступитися своїм правом третій особі.
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Інші умови:
Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на
офіційному сайті ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» - kachay.com.ua, а також за телефоном: 0 800 312 727 (дзвінок
безкоштовний в межах території України з усіх номерів операторів мобільного та міського зв'язку).
Товариство має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити проведення
Акції чи продовжити її, розмістивши інформацію про це на сайті kachay.com.ua не пізніше дня
вступу в силу змін.
У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких
спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Товариством.
Товариство не несе відповідальності щодо подальшого використання Заохочення Переможцями
після їх одержання, а також за можливі наслідки його використання. Будь-які претензії щодо
Заохочення адресуються його продавцю з інформуванням Товариства про хід та результати
розгляду таких претензій.
Товариство не несе відповідальності за роботу мережі Інтернет, 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 надання Учасником Акції неточної або
недостовірної інформації про персональні дані, а також у разі настання обставин непереборної
сили.
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 Організатора та
Виконавця Акції гарантувати належне проведення Акції.
**Мається на увазі, що за зайняте перше місце, буде здійснено погашення тільки відсотків, які були нараховані в період
проведення акції по діючому кредиту з урахуванням усіх пролонгацій, сума нарахованих відсотків, що підлягає
погашенню не повинна перевищувати 25 000,00 грн. (не підлягают погашенню прострочені відсотки та основне тіло
кредиту)

