ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Оформлюй онлайн кредит Море Грошей – Вигравай кредит під 0%»
(надалі – Правила Акції)

1. Організатор Акції.
1.1 Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа «КРЕДИТ
КОМЕРЦ» (надалі – Організатор), діяльність якої регулюється Законом України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг". Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ІК
№ 151 від 10.11.2015р. код установи 16. Ліцензія на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів
за рахунок залучених коштів, видана згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг №128 від 14.01.2016 р.
Ліцензію переоформлено на ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових
послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, згідно з
розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 163" Про переоформлення деяким фінансових
установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню".
2. Учасники Акції.
2.1 Участь у Акції мають право брати фізичні особи – громадяни України, резиденти, які з 01.11.2017 до
03.12.2017 включно, (надалі – «Період надання заявок»), заповнили анкету-заявку, (надалі – «Заявка»),
на отримання кредиту на Сайті системи мікрокредитування «Море Грошей» ( https://mgroshi.com.ua ),
ознайомились та погодились з Правилами надання фінансових кредитів за рахунок власних та залучених
коштів ТОВ «КУ «КРЕДИТ КОМЕРЦ» або іншими правилами Організатора, які регулюють порядок надання
фінансових кредитів, умовами Кредитного договору, надали Згоду на обробку своїх персональних даних
(далі – «Потенційні Учасники»).
2.2 Потенційні Учасники Акції можуть стати Учасниками Акції за умови погодження Організатором Заявки
на отримання кредиту, укладення кредитного договору з Організатором та подальшого надання кредиту
Потенційним Учасникам.
2.3 Учасник Акції стає Переможцем Акції у разі, якщо його було визначено згідно з п. 6 Правил Акції та за
умови, що на момент визначення Переможця Акції Учасник Акції має незакритий кредитний договір, не
допускав прострочення виконання зобов’язань за кредитним договором та погоджується на умови,
зазначені у п. 7 Правил Акції.
2.4 Працівники Організатора і особи, які знаходяться з ними в родинних зв'язках, а також інші пов’язані з
ними особи до участі в Акції не допускаються.
2.5 Всім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна в будь-який день впродовж всього
Періоду надання заявок.
2.6 Участь в Акції є безкоштовною: Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників за їх участь в
Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а дані
Правила Акції не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3. Мета Акції.
3.1 Метою Акції є: популяризація та просування фінансових послуг ТОВ «КУ «КРЕДИТ КОМЕРЦ»,
формування та підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності споживачів фінансових послуг з
метою ефективного провадження господарської діяльності.
4. Територія та Період проведення Акції.
4.1 Акція проводиться на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим
та зони проведення АТО.
4.2 Період проведення Акції: з 01.11.2017 до 04.12.2017 включно (далі за текстом – «Період проведення»).
4.3 Період проведення може бути змінено Організатором у будь-який час проведення Акції за власним
рішенням, у тому числі у разі настання обставин, які не передбачались та не могли бути передбачені
Організатором на дату оголошення Акції.
5. Заохочення Акції.
5.1 Право на отримання Заохочення Акції мають Учасники Акції, які відповідають вимогам п. 2.3 Правил
Акції та які будуть визначені Переможцями Акції відповідно до розділу 6 Правил Акції (далі – Переможці).
5.2 Заохоченням Акції є: списання нарахованих процентів за діючим кредитним договором на дату
вручення Заохочення та припинення нарахування процентів до дати закінчення початкового строку
користування кредитом, вказаного в п.1.3 кредитного договору, без врахування пролонгації.
5.3 Фонд Заохочень Акції обмежений і становить загальну кількість 15 (п’ятнадцять) заохочень.
5.4 Заохочення Акції розподіляються рівними частинами, та розігруються по 3 (три) Заохочення кожного
понеділка протягом Періоду проведення Акції, але не більше 1 (одного) Заохочення кожному з Учасників
Акції за весь період проведення цієї Акції.
6. Визначення Переможця Акції.
6.1 Визначення Переможців Акції відбудеться за адресою: 04071 Україна, м. Київ, вул. Нижній Вал, 51.
6.2 Визначення Переможців відбудеться о 12 годин 00 хвилин за Київським часом кожного понеділка
протягом Періоду проведення акції, а саме:
- 06.11.2017 року;
- 13.11.2017 року;
- 20.11.2017 року;
- 27.11.2017 року;
- 04.12.2017 року.
6.3 Визначення Переможців, які отримали Заохочення відбуватиметься шляхом випадкового вибору з
електронної бази даних. База даних формується на підставі переліку умов, що визначені п. 2 цих Правил
Акції та були виконані протягом періоду проведення Акції. Випадковий вибір здійснюється за допомогою
спеціальної програми Random (www.random.org), яка визначає та фіксує шляхом випадкової комп’ютерної
вибірки з Учасників Акції Переможців.

Визначення Переможців Акції за допомогою програми Random є остаточним та оскарженню не підлягає і
відбувається наступним чином:

6.3.1 Для визначення Переможців відповідальними особами Організатора формується звіт, який містить
необхідну для визначення Переможців інформацію.
6.3.2 Визначення Переможців проводиться за встановленою адресою (п.6.1 цих Правил Акції) та у
встановлений цими Правилами Акції час (п 6.2).
6.3.3 У запланований день проведення розіграшу згідно з Правилами Акції відповідальна особа
Організатора проводить розіграш.
6.3.4 Визначення Переможців оформлюється Протоколом (Додаток № 1), який друкується та підписується
відповідальною особою Організатора.
6.3.5 По закінченню визначення Переможців та підписання Протоколу, Переможець отримує
інформаційне повідомлення на електронну пошту, вказану при оформленні Заявки на отримання кредиту,
та СМС повідомлення на номер телефону, вказаний при оформленні Заявки на отримання кредиту.
6.4 Переможцем Акції не може бути Учасник Акції, якого було визначено Переможцем Акції під час
попереднього розіграшу Заохочень.
6.5 У разі, якщо спеціальна програма Random (www.random.org) обере Переможцем Учасника Акції, якого
було визначено Переможцем Акції під час проведення поточного або попереднього розіграшу Заохочень,
визначення Переможця відбувається повторно.
6.6 Організатор Акції гарантує об'єктивність при обранні Переможців Акції шляхом обмеження втручання
сторонніх осіб в алгоритм їх визначення.
7. Умови та порядок отримання Заохочення.
7.1 Інформування Переможців Акції проводиться Організатором шляхом розміщення інформації про
Переможців Акції на Сайті https://mgroshi.com.ua та в соціальних мережах, а також шляхом направлення
електронного листа на електронну адресу Переможця, зазначену ним при реєстрації на даному сайті та
СМС повідомлення на номер телефону, вказаний при оформленні Заявки.
7.2 УВАГА! Переможці Акції отримують право на отримання Заохочення у разі виконання ними умови
п. 2.3. Правил Акції.
7.3 Вручення Заохочення Переможцям Акції має відбутись не пізніше ніж через 2 (два) робочих дні від
дати визначення Переможців Акції, за умови дотримання такими Переможцями Акції всіх умов,
передбачених даними Правилами Акції, шляхом списання процентів та припинення нарахування їх з
відображенням інформації в особистому кабінеті Учасника на офіційній веб сторінки
https://mgroshi.com.ua. Згідно з чиним законодавством списання та не нарахування процентів не є
доходом Переможця та не підлягає оподаткуванню.
7.4 Якщо Переможці Акції відмовляються від Заохочення Акції, Організатор не компенсує вартість
Заохочення іншими засобами (товаром/послугами та інше).

7.5 Учасники Акції приймають ці Правила Акції та надають згоду на обробку своїх персональних даних у
порядку та на умовах, визначених п.п. 12.3. даних Правил Акції.

8. Права та обов’язки Учасників Акції.
8.1 Права Учасників Акції:
8.1.1 Ознайомитися з Правилами Акції.
8.1.2 Взяти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами Акції.
8.1.3 Отримати інформацію про зміни Правил Акції в установленому порядку.
8.2 Обов‘язки Учасників Акції.
8.2.1 Виконати умови Акції відповідно до цих Правил Акції.
8.2.2 У випадку визначення Учасника Акції Переможцем Акції, такий Учасник Акції зобов‘язаний
виконати всі дії, визначені цими Правилами Акції.
8.2.3. Переможець Акції має право відмовитися від Заохочення за власним бажанням шляхом сплати
процентів і при цьому не може вимагати заміни Заохочення на інше. Переможець не може передавати
право на отримання Заохочення іншим особам.
9. Права та обов’язки Організатора Акції.
9.1 Обов‘язки Організатора:
9.1.1 Надати Заохочення Акції Переможцям Акції, які відповідають вимогам та виконали всі умови,
передбачені даними Правилами Акції, якщо інше не передбачено цими Правилами Акції.
9.2 Права Організатора :
9.2.1 Відмовити у наданні Заохочення Акції Учасникам Акції в порядку та на умовах, що визначені
Правилами Акції.
9.2.2 Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі, достроково припинити проведення
Акції чи продовжити її, розмістивши інформацію про це на сайті https://mgroshi.com.ua не пізніше дня
вступу в силу змін.
10. Обмеження.
10.1 Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні
лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, та інших
непідвладних контролю з боку Організатора обставин.

10.2 Організатор Акції не вступає в будь-які спори стосовно
Учасниками/Переможцями Акції і прав на отримання Заохочення Акції.
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будь-яких
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10.3 Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких спорах.
Рішення Організатора Акції щодо визначення Переможців Акції є остаточними і не підлягають
оскарженню.
10.4 Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Переможцями Акції
інформації, в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ними.
11. Способи та порядок інформування Учасників Акції про умови її проведення.
11.1 Інформація щодо проведення Акції, в тому числі зміни умов проведення Акції, та Офіційні правила
Акції розміщуються на сайті https://mgroshi.com.ua
12. Інші умови
12.1 Учасники Акції беззастережно погоджуються з цими Правилами Акції.
12.2 Учасники Акції погоджуються, що у разі обрання їх Переможцями Акції відповідно до умов цих Правил
Акції, їх знеособлені дані (ім’я та перша літера прізвища, місто проживання) можуть бути опубліковані
та/або використовуватися у друкованих, аудіо та відео матеріалах Організатора, розміщуватися на сайті, у
будь-яких засобах масової інформації та інтернет-виданнях на вибір Організатора без додаткової
спеціальної згоди Учасників, і таке використання ніяким чином не буде оплачуватися таким Учасникам.
12.3 На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам Акції
повідомляється:
12.3.1 власником персональних даних Переможців Акції є Організатор Акції;
12.3.2 персональні дані Переможців Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції,
рекламування послуги Організатора, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
12.3.3 з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 12.3.2. цих Правил Акції, обробляються ім’я,
прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти
реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса реєстрації/проживання;
12.3.4 з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання,
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача),
знеособлення, знищення персональних даних;
12.3.5 персональні дані Переможців Акції, які були зібрані з метою, зазначеною в п.п. 12.3.2. Правил Акції,
будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка
вказана у п. 12.3.2. цих Правил Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку
зберігання персональних даних.
12.3.6 Переможець Акції володіє всіма правами, передбаченими Законом.
12.4 Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на
сайті https://mgroshi.com.ua.

12.5 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких
спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами Акції, остаточне рішення приймається
Організатором.

