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Затверджено наказом директора 

ТОВ "КИЇВСЬКА ТОРГОВО- 

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" 

№ 01-20210324 від 24.03.2021 року 
 

Правила Акції 

«Перша позика під 0,01% у перші 10 днів користування» 

 

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

 

Організатором акції є ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО- ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 

39584637, місцезнаходження: 04116, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЕРЕМОГИ, будинок 26, приміщення 

129). 

1.1. Акція починає діяти з 25.03.2021 року по дату прийняття директором ТОВ «КИЇВСЬКА 

ТОРГОВО- ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ»  наказу про її припинення. 

1.2. Акція проводиться на всій територій України, за винятком тимчасово окупованих територій 

Донецької, Луганської областей та АР Крим. 

 

2. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

 

2.1 Учасниками Акції можуть бути будь-які дієздатні особи, які укладають Договір позики з ТОВ 

«КИЇВСЬКА ТОРГОВО- ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» вперше та відповідають вимогам, 

визначеним ПРАВИЛАМИ НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В TOMУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ 

ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА 

ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ». 

 

3. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

 

3.1 Заохоченням Акції є акційний розмір процентів за користування позикою, а саме 0,01% на 

день у перші 10 днів користування позикою. 

 

4. УМОВИ ТА CTPOK ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ 

 

4.1. Заохочення, передбачене розділом 3 Правил, надається кожному Позичальнику, який 

відповідає умовам цих Правил, безпосередньо при укладенні ним Договору позики. 
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4.2. Передача права на отримання Заохочення третій особі не допускається. 

4.3. Дотримання умов укладеного Договору позики є необхідною умовами отримання Заохочення. 

Невиконання Позичальником зобов’язань за Договором позики позбавляє його права на одержання 

Заохочення Акції, а також будь-якої компенсації від Організатора. 

4.4. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як 

стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії  будь-якого характеру, блокади, окупація, страйки тощо, 

суттєві зміни у чинному законодавстві України, інші обставини, що  не залежать від волі 

Організатора Акції та не підконтрольні йому. 

 

5. СПОСІБ ІНФОРМУВАІІНЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ 

 

5.1 Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на офіційному 

вeб-порталі Організатора https://loany.com.ua, а також будь-якими іншими способами 

інформування (розміщення інформації в соцмережах, за допомогою ЅМЅ- повідомлень a6o е-mail 

повідомлень) на розсуд Організатора. 

5.2 Інформація  щодо  умов Акції надається також при зверненні Споживача за контактними 

даними Організатора, зазначеними на сайті https://loany.com.ua 

 

6. ІНШІ УМОВИ 

 

6.1 Беручи участь в Акції, учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та 

надає свою повну та безумовну згоду з ними. 

6.2 Правила Акції можуть бути змінені/доповнені Організатором Акції протягом всього строку 

проведення Акції. 

6.3 Зміни    правил    Акції   починають    діяти   з  моменту   опублікування на сайті Організатора 

https://loany.com.ua нової редакції Правил. 

6.4 У випадку неоднозначного тлумачення цих Правил, інших питань, що не врегульовані цими 

Правилами -  Остаточне рішення приймається Організатором оскарженню не  підлягає. 

 

 

 

 


