ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ «Приведи друга в Море Грошей»

1. Загальні положення
1.1. Офіційні правила програми «Приведи друга в Море Грошей» (надалі - Правила) регулюють
відносини, що виникають між Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа
«КРЕДИТ КОМЕРЦ» (надалі – Компанія), як власника сервісу онлайн кредитування «Море Грошей», та
фізичною особою, що є Учасником даної програми.
1.2. Програма «Приведи друга в Море Грошей» — надає можливість діючим клієнтам сервісу
мікрокредитування «Море Грошей» накопичувати та отримувати Винагороду за кожного Нового
клієнта, що скористався послугами Компанії (отримав кредит через сервіс онлайн кредитування «Море
Грошей») за рекомендацією Учасника.
2. Терміни та визначення
У даних Правилах зазначені нижче терміни будуть мати наступні визначення:
2.1. Компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа «КРЕДИТ КОМЕРЦ»,
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".
2.2. Сайт – інтернет-сторінка сервісу онлайн кредитування «Море Грошей», що знаходиться за
адресою: https://mgroshi.com.ua.
2.3. Учасник - фізична особа, що пройшла процедуру реєстрації на Сайті та отримала кредит відповідно
до діючих умов Компанії.
2.4. Новий клієнт – фізична особа, що вперше отримала кредит онлайн через Сайт.
2.5. Промокод або посилання з промокодом - це спеціально створений унікальний літерний та/або
цифровий код, що надає його власнику право отримати послугу на Сайті на особливих умовах.
2.6. Кредит онлайн – грошові кошти в національній валюті України, що надаються Компанією фізичним
особам у відповідності до договору про кредитування.
2.7. Заявка на кредит онлайн – запит, що передається Новим клієнтом до Компанії засобами інтернетзв’язку та містить всю необхідну інформацію для оформлення кредитного договору.
2.8. Особистий кабінет – розділ Сайту, до якого Учасник має персональний доступ за умови
попередньої реєстрації.
2.9. Персональний бонусний рахунок – розділ Особистого кабінету Учасника, в якому відображаються
бонуси, нараховані за правилами програми «Приведи друга в Море Грошей».
2.10. Бонуси «Море Гроші» (надалі скорочено - «МГ») – умовні одиниці, які зараховуються Учаснику
на бонусний рахунок і списуються з нього за бажанням Учасника, на підставах, що передбачені в
Офіційних правилах програми лояльності «Море Грошей».

3. Порядок отримання фізичною особою статусу Учасника програми «Приведи друга в Море
Грошей».
3.1. Учасником програми «Приведи друга в Море Грошей» може бути будь-яка фізична особа, що
відповідає вимогам до позичальників за програмою системи онлайн кредитування «Море Грошей» та
отримала відповідний Промокод або посилання з промокодом.
3.2. Для отримання Промокод або посилання з промокодом. фізична особа має оформити Кредит
онлайн через Сайт.
3.2.1. Промокод або посилання з промокодом.може надаватися в електроном вигляді (в тому числі
генеруватись автоматично через Особистий кабінет), шляхом його передачі засобом електронного
зв’язку або у вигляді СМС-повідомлення на телефон. Також може бути нанесений на різного виду
рекламних носіях, в том числі пластикових картках або паперових носіях (буклет, сертифікат та ін.).
3.2.2. Промокод або посилання з промокодом.може мати обмеження по строку дії, про що Компанія
завчасно повідомляє Учасника на Сайті.
4. Умови та обмеження щодо використання Промокоду або посилання з промокодом.
4.1. Учасник Програми, з метою рекомендування сервісу онлайн кредитування «Море Грошей», може
передавати Промокод або посилання з промокодом іншим фізичним особам.
4.2. Будь-яка фізична особа може використовувати Промокод або посилання з промокодом при
оформленні Заявки на Кредит онлайн на Сайті із зазначенням даного Промокоду у відповідному полі
або використанні посилання з промокодом.
4.3. Кількість та частота використання Промокоду або посилання з промокодом не обмежена, крім
випадків передбачених в даних Правилах.
4.4. Промокод або посилання з промокодом не може використовувати для цілей не пов’язаних з
отриманням Кредиту онлайн.
5. Порядок нарахування та виплати Винагороди
5.1. По факту оформлення Кредиту онлайн Новим клієнтом з зазначенням Промокоду або посилання з
промокодом Учасника та при виконанні Учасником всіх умов цих Правил, компанія перераховує на
Персональний бонусний рахунок Учасника бонуси «Море Гроші» («МГ») у розмір 500 МГ.
5.2. Винагорода Учаснику програми не нараховується в наступних випадках:
5.2.1. Відсутність підписаного та діючого на момент нарахування МГ договору на Кредит онлайн з
Новим клієнтом.
5.2.2. При використанні Промокоду або посилання з промокодом клієнтами, що були раніше
зареєстровані на Сайті компанії та отримували раніше Кредит онлайн.
5.2.3. При використанні Промокоду або посилання з промокодом, в якого закінчився строк дії.
5.3. Використання МГ регламентується Офіційними правила програми лояльності «Море Грошей», що
розміщені на Сайті.
5.4. Інформація про суму нарахованих МГ направляється Учаснику у вигляді інформаційного
повідомлення на номер мобільного телефону та/або електронного листа на почтову скриньку
Учасника, а також відображається у Особистому кабінеті.
6. Інші умови
6.1. Компанія має право в односторонньому порядку припинити дію Промокоду або посилання з
промокодом у випадку наявності ознак шахрайських дій зі сторони Учасника.
6.2. Ці Правила, а також будь-які зміни та доповнення до них розміщуються на Сайті для ознайомлення
всіх зацікавлених осіб у відповідності до чинного законодавства.

