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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«ПРИВЕДИ ДРУГА» 

(нова редакція) 

Ці офіційні правила (надалі – Правила) під назвою «ПРИВЕДИ ДРУГА» регламентують 

порядок прийняття участі фізичних осіб - клієнтів в отриманні послуг ТОВ "КИЇВСЬКА ТОРГОВО-

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" (далі – Товариство) на умовах цих Правил. Правила розроблені 

Товариством з метою популяризації, просування фінансових послуг Товариства та заохочення 

споживачів в отриманні фінансових послуг Товариства. 

 

1. Визначення термінів:  

1.1. Заохочення –  це сума грошових коштів у розмірі 250 (двісті п’ятдесят) гривень які отримує 

учасник даної Акції при дотриманні умов цих Правил. Сума вказана після вирахування всіх 

податків та зборів. Заохочення можна отримати у безготівковій формі на банківску карту 

або конвертувати на бонусний рахунок для сплати відсотків по позиці. 

1.2. Учасники акції – фізичні особи з необхідним об’ємом дієздатності та правоздатності 

згідно законодавства України, які відповідають умовам участі в Акції. Учасники Акції 

розподіляються на 2 види: 
Учасник № 1 – постійний/новий клієнт Товариства,  зареєстрований на сайті Товариства,  

який в період дії Акції надіслав повідомлення з посиланням на відповідний веб-сайт 

Учаснику № 2, при переході на який Учасник № 2  має можливість взяти участь в даній 

Акції. 

Учасник № 2 (Друг) – фізична особа, яка в період дії Акції вперше оформила кредит  в 

Товаристві, перейшовши за посиланням відповідного веб-сайту, надісланого             

Учасником № 1. 

 В Акції не мають права приймати участь співробітники, представники організаторів та 

членів їх сімей. 

1.3. Запрошення – повідомлення зі змістом  посиланням на відповідний веб-сайт через смс та 

електронну пошту та інші засоби зв’язку (через програмний додаток типу Viber, Telegram 

тощо, що може бути встановлений на мобільних, планшетних пристроях, персональному 

комп’ютері), яке було надіслано Учасником № 1 про можливість взяти участь в даній Акції 

Учаснику № 2 (Друг) з метою оформлення ним кредиту. 

 

2. Організатор та Виконавець Акції: 

2.1. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ “КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА 

КОМПАНІЯ” (код за ЄДРПОУ 39584637, місцезнаходження: 04116, м. Київ, проспект 

Перемоги 26, оф 129). 

3. Мета Акції: 

3.1. Метою Акції є: популяризація та просування фінансових послуг ТОВ “КИЇВСЬКА ТОРГОВО-

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ” на ринку фінансових послуг в Україні, формування та 

підтримки стабільного рівня зацікавленості та обізнаності споживачів щодо отримання 

фінансових послуг під торгівельною маркою « LOANY» в Україні. 



3.2. Участь в Акції є безкоштовною: Товариство не отримує винагороди від Учасників Акції за їх 

участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи 

конкурсом. Дані 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 окупованих територій у Донецькій та Луганських 

областях (зонах проведення операції об`єднаних сил на території Донецької та Луганської 

областей) (далі – Територія).  

4.2. Період дії Акції із зазначенням дати, місця та часу, що виражається годинами та хвилинами 

проведення Акції, зазначається відповідним наказом Товариства відповідно до критеріїв, 

визначених цими Правилами та зазначених в наказі. 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 внутрішніх правилах Товариства про надання фінансових послуг. 

5.2. До участі в Акції не допускаються  працівники Товариства та особи, які перебувають з ними в 

родинних зв'язках, а також інші пов’язані особи. 

5.3. До участі в Акції не допускаються  особи які мають дійсну прострочену заборгованість у ТОВ 

“КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ” або заблокований особистий кабінет. 

 

6. Умови участі в акції: 

6.1. Учасник № 2 (Друг) має бути новим клієнтом Товариства, який уклав кредитний договір 

вперше на строк не менше 15 днів. Акція не розповсюджується на другий, третій та на наступні  

кредитні договори, укладені з даною особою. 

6.2.  При дотриманні умов правил Акції Учасник № 1 отримує грошову винагороду у розмірі 310 

(триста десять) гривень 56 копійок. З вказаних сум Товариством (податковий агент) буде 

утримано ПДФО та військовий збір від імені та за рахунок учасників Акції. Виплата 

проводиться виключно на картку, яка належить клієнту, використання чужих карток 

заборонено. В разі використання чужої банківської карти, блокування системою або клієнтом 

особистого кабінету подальше прийняття участі в Акції  не є можливим. 

6.3.  Учасники Акції отримують вказані кошти протягом п’яти робочих днів з дня  погашення 

кредиту та за умови користування кредитом не менше 15 днів. Під робочим днем розуміється 

банківський день, протягом якого банк здійснює банківські операції та в розумінні із 

загальноприйнятим п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними. Робочими днями не є 

святкові та неробочі дні, зазначені у статті 73 КЗпП України. 

6.4. 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.  

6.5. Участю в Акції кожен Учасник Акції підтверджує: 

6.5.1.  своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання та 

дотримання; 

6.5.2.  свою однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку його персональних даних, які 

стали відомі ТОВ “КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ” за умови 

дотримання вимог чинного законодавства України; 

6.5.3.  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 “КИЇВСЬКА ТОРГОВО-

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ”, 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. 

 



7. Умови проведення Акції: 

7.1. Інформація про проведення Акції надсилається клієнтам ТОВ “КИЇВСЬКА ТОРГОВО-

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ”, які відповідають критеріям, зазначеним в п. 1.2. цих Правил, 

на електронну пошту, через смс-інформування, а також через розміщення відповідної 

інформації на сайті ТОВ “КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ” та у 

соціальних мережах (FaceBook, Instagram тощо). 

7.2. Кредит оформлюється відповідно до внутрішніх правил про надання фінансових послуг  ТОВ 

“КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ”. 

 

 

8. Інші умови: 

8.1. Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення 

Правил на офіційному сайті ТОВ “КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ”, а 

також за телефоном: 0 800 300 359 (дзвінок безкоштовний в межах території України з усіх 

номерів операторів мобільного та міського зв'язку). 

8.2. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити 

проведення Акції чи продовжити її, розмістивши інформацію про це на сайті loany.com.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 “КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ”. 

8.4.  Учасники Акції, отримуючи відповідне заохочення розуміють, що таке заохочення є доходом 

цих Учасників та вважається додатковим благом. Це може вплинути на умови отримання 

такими фізичними особами – Учасниками Акції державної та соціальної матеріальної 

допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій, тощо. Учасники Акції 

самостійно приймають рішення про участь в даній Акції та отримання ними Заохочення та 

усвідомлюють наслідки таких дій. Організатор Акції не несе відповідальності за наслідки 

отримання Учасниками Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочення. 

8.5. 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» 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. 

 


