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ПРАВИЛА 

рекламної акції під умовною назвою «Запроси друга» 

для споживачів фінансових послуг 

ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» 

(далі – Акційні Правила) 

 

 

Ці офіційні Акційні Правила встановлюють порядок та умови проведення Товариством з 

обмеженою відповідальністю «АЛЕКСКРЕДИТ» (далі – Товариство, ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ») 

рекламної Акції «Запроси друга» на умовах цих Акційних Правил.  

Акційні Правила розроблені з метою популяризації, просування фінансових послуг 

Товариства та заохочення споживачів в отриманні фінансових послуг Товариства. 

  

1. Визначення термінів: 

1.1. Акція - маркетинговий захід серед споживачів фінансових послуг 

ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» (далі – Товариство), який передбачає отримання Заохочень Учасниками, 

що приймуть участь в зазначеній рекламній Акції відповідно до умов цих Акційних Правил. 

1.2. Учасник – фізична особа-споживач фінансових послуг ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ», який 

відповідає встановленим цими Акційними Правилами вимогам до Учасника Акції та у період 

проведення Акції надіслав Запрошення Другу.  

1.3. Акційні Правила – офіційні правила рекламної Акції, які розміщені на сайті Товариства 

за посиланням https://alexcredit.ua/.  

1.4. Заохочення – визначені привілеї, які Учасник Акції має можливість отримати у  випадку 

виконання умов цих Акційних Правил. Кількість Учасників необмежена. Заохоченням за умовами 

цієї Акції є поповнення рахунку мобільного телефону. Розмір одного поповнення – 200,00 грн. 

(двісті гривень 00 копійок). Кількість поповнень - необмежена. 

1.5. Друг – фізична особа - споживач фінансових послуг, який раніше не був клієнтом 

Товариства та жодного разу не користувався його послугами (новий клієнт). 

1.6. Запрошення – смс повідомлення, яке направляється Учасником на номер телефону 

Друга з посиланням на інформаційну-телекомунікаційну систему Товариства, перейшовши за яким 

Друг може оформити кредит та отримати кредитні кошти. 

1.7. Особистий кабінет «Запроси друга» - частина сайту Товариства, доступ до якої 

надається Учаснику Акції  після виконання ним умов, визначених цими Акційними Правилами. 

Особистий кабінет «Запроси друга» створюється після надсилання першого Запрошення Другу. 

Доступ до Особистого кабінету «Запроси друга» здійснюється Учасником Акції після авторизації у 

розділі «Особистий кабінет «Запроси друга»», яка проходить шляхом введення Учасником номеру 

телефону (на рахунок якого Учасник бажав отримати Заохочення) та проходження ідентифікації в 

системі, шляхом введення коду підтвердження, який направляється на зазначений номер телефону 

Учасника, за яким закріплено такий кабінет. 

 



2. Організатор та Виконавець Акції: 

2.1. Організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АЛЕКСКРЕДИТ» (код за ЄДРПОУ 41346335, місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська 

область, м. Дніпро, вул. Якова Самарського, буд. 12А). 

  

3. Мета Акції: 

3.1. Метою Акції є популяризація та просування фінансових послуг ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» 

на ринку фінансових послуг в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та 

обізнаності споживачів щодо отримання фінансових послуг під торгівельною маркою «Alexcredit» 

в Україні.    

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

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

конкурсом, а ці Акційні Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.  

  

4. Територія (місце) та період проведення Акції: 

4.1. Акція проводиться на всій території України.  

4.2. Період проведення Акції: з 01 січня 2019 року, безстроково. 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. Вимоги до Учасників в Акції: 

5.1.1. мати необхідних обсяг цивільної дієздатності та правоздатності;  

5.1.2. бути громадянином України; 

5.1.3. мати вік від 18 до 65 років; 

5.1.4. мати зареєстроване місце проживання на території України; 

5.1.5. мати зареєстрований в українських мережах стільникового зв’язку особистий номер 

мобільного телефону із можливістю прийняття СМС-повідомлень. 

5.2. Учасник може бути новим клієнтом або клієнтом, який хоча б один раз вже скористався 

послугами Товариства (отримав та виконав належним чином зобов’язання відповідно до умов 

договору про надання кредиту ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»), не має перед ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» 

простроченої заборгованості та виконав належним чином всі умови Акції. 

5.3. Працівники Товариства та особи, які перебувають з ними в родинних зв'язках, а також 

інші пов’язані особи, до участі в Акції не допускаються.  

 

6. Згода Учасників на збір та обробку інформації: 

6.1. Обробка персональних даних здійснюється з метою нарахування Товариством та 

отримання Учасником Заохочень після прийняття останнім участі в Акції. 

6.2. Персональні дані Учасника, отримані в результаті прийняття ним участі в Акції можуть 

бути передані третім особам: 

- у разі отримання Товариством  належним чином оформленого запиту від третьої особи щодо 

підстав надсилання на його номер телефону відповідного смс повідомлення з посиланням, перехід 

за яким дає доступ до інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства для отримання кредиту 

відповідно до акційних умов; 

- у разі отримання запиту (звернення/скарги) від контролюючих органів Товариства; 

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.  

6.3. Джерела збирання персональних даних: всі персональні дані, які надаються Учасником 

під час прийняття участі в Акції. 



6.4. Строк обробки персональних даних: безстроково. 

6.5. Участю в Акції Учасник підтверджує, що він: 

- ознайомлений з цими Акційними Правилами та гарантує їх виконання і дотримання; 

- надав згоду на збір, обробку та поширення своїх персональних даних, що стали відомі 

Товариству під час участі Учасника в Акції за умови дотримання вимог чинного законодавства 

України; 

-ознайомлений з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом 

України «Про захист персональних даних», та надання згоди на їх включення до баз даних 

ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»; 

-  ознайомлений з метою збору відповідних даних та осіб, яким вони передаються або можуть 

бути передані, за умови, що передача відбуватиметься згідно з чинним законодавством України. 

- отримав беззаперечну згоду від фізичної особи, потенційного нового клієнта, на передачу 

його номеру телефону Товариству з метою отримання смс повідомлення із посиланням, перехід за 

яким дає доступ до інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства для отримання кредиту 

відповідно до акційних умов.         

- ознайомлений зі строками обробки його персональних даних. 

 

7. Участь в Акції: 

7.1 Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її 

потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі. Всім Учасникам 

надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна в будь-який день упродовж всього періоду її 

проведення.   

7.2 Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що у випадку отримання Заохочення 

внаслідок прийняття участі в Акції, ТОВ « АЛЕКСКРЕДИТ», 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 (якщо це необхідно) щодо отримання 

Учасником такого Заохочення.   

7.3  Учасник усвідомлює та бере на себе відповідальність в тому, що приймаючи участь у 

Акції він надає інформацію про третіх осіб та ініціює направлення їм смс повідомлень відповідно 

до умов Акції.  

  

8. Умови проведення Акції: 

8.1 Інформація про проведення Акції надається споживачам послуг ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ», 

шляхом розміщення відповідної інформації на сайті ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» та у соціальних 

мережах (Instagram, Facebook, тощо).    

8.2 Учасником автоматично стане користувач ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»,  який залучить Друга 

отримати перший кредит у період проведення Акції. Учасник може залучити необмежену кількість 

Друзів у період проведення Акції. 

8.3 Період проведення Акції визначено у п. 4.2. цих Акційних Правил. 

8.4 Для участі в Акції Учаснику необхідно: 

1) на сайті Товариства в розділі «Запроси друга» ввести номер телефону Друга. 

2) зазначити номер телефону, на який Учасник бажає отримати Заохочення. 

3)  ввести код верифікації, який прийшов на зазначений у пп. 2 п. 8.4. цих Акційних Правил, 

номер телефону. 

Після вказаних дій на номер телефона Друга буде відправлено смс повідомлення з посиланням 

на інформаційну-телекомунікаційну систему Товариства для укладення ним договору про надання 

кредиту та отримання кредитних коштів від Товариства.  



8.5 Учаснику заборонено використовувати найменування Товариства, торгівельну марку 

«Alexcredit», створювати сторінки в мережі Інтернет та в соціальних мережах, рекламувати Акцію 

тощо.   

8.6 Учаснику заборонено використовувати будь-які схеми шахрайства чи введення в оману 

як Товариство, так і третіх осіб, задля отримання Заохочення, в тому числі, але не обмежуючись:   

• PopUp формати реклами;  

• Кешбек (запрошена третя особа отримує бонус за оформлення позики у Товариства);  

• Брокерський-трафік (отримання платiжних даних з клієнта та/або збір коштів за заявку);  

• Дорвей-трафік;  

• Контекстну реклама на бренд;  

• ClickUnder;  

• Push рекламу;  

• Toolbar рекламу;  

• Adult-трафік;  

• Email; 

• смс-розсилку, окрім тієї, що надає Організатор через розділ «Запроси друга»;  

• Мотивований трафік (запрошена особа отримує кошти (або обіцянку отримання) за 

оформлення позики у Товариства);  

• тощо.  

8.7 У випадку, якщо запрошений Учасником Друг, у передбачений цими Акційними 

Правилами спосіб, прийняв Запрошення, перейшовши за посиланням, вказаним в смс повідомленні, 

уклав договір про надання кредиту та отримав кредитні кошти, у розмірі не менше ніж 500,00 грн. 

(п’ятсот гривень 00 копійок) на строк не менше 7 (семи) календарних днів (включно), Учаснику 

нараховується, передбачене цими Акційними Правилами, Заохочення у розмірі 200,00 грн. (двісті 

гривень 00 копійок) за кожного запрошеного Друга, який уклав договір про надання кредиту та 

отримав кредитні кошти у Товариства.     

8.8 Учасник своєю участю в Акції підтверджує, що має право та отримав попередню згоду 

від Друга, якого запрошує, на надсилання йому Запрошення. У випадку пред’явлення будь-яких 

претензій до Товариства від такого Друга з приводу отримання Запрошення, Учасник зобов’язується 

самостійно врегулювати з ним будь-які спори, а також компенсувати Товариству збитки, які були 

понесені ним у зв’язку з цим, включаючи шкоду, завдану діловій репутації Товариства, протягом 5 

(п’яти) робочих днів з дати отримання від Товариства повідомлення з вимогою про компенсацію.  

 

9. Умови та строк отримання Заохочення 

9.1 Нараховані Учаснику Заохочення активні протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців 

з дати їх нарахування.  

9.2 В Особистому кабінеті «Запроси друга» відображується вся інформація щодо участі 

Учасника в Акції, зокрема: загальна кількість відправлених Запрошень; загальна кількість 

нарахованих Заохочень; сума до виплати; кількість підтверджених кредитів для запрошених Друзів; 

кількість запитів на виплату; розмір доступної суми для виплати. 

9.3 Учаснику надається можливість розпорядитися нарахованими Заохоченнями шляхом 

поповнення мобільного номеру телефону, який Учасник вказав самостійно при відправленні 

першого Запрошення Другу. 

9.4 Учасник, якому нараховано Заохочення, ініціює його перерахування з Особистого 

кабінету «Запроси друга» за допомогою відповідного сервісу. Строк, протягом якого здійснюється 

поповнення мобільного номеру телефону 7 (сім) банківських днів з дати ініціювання Учасником 

запиту на виплату.  

9.5 Неухильне дотримання всіх умов цих Акційних Правил є необхідною умовою для 

отримання Заохочення. Невиконання передбачених цими Акційними Правилами умов або їх 

виконання  з порушеннями, позбавляють Учасника права на одержання Заохочення. При цьому, 



Учасник вважається таким, що відмовився від отримання Заохочення, та не має права на одержання 

від Товариства будь-яких компенсацій, виплат  тощо й йому забороняється у майбутньому приймати 

участь в Акції.  

9.6 При виявленні порушення цих Акційних Правил та/або при виявленні аномального 

трафіку в Особистому кабінеті «Запроси друга», 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 «Запроси друга» та/або будь-яких інших послуг 

Товариства.    

9.7 Товариство не несе жодної відповідальності, якщо Учасник, з будь-яких причин, що не 

залежать від Товариства (в т.ч. надав телефонний апарат з номером телефону/втратив контроль над 

ним/або не вірно вказав номер телефону запрошеного Друга, та ін.), не має можливості отримати 

Заохочення. Такий Учасник не має права на отримання жодних додаткових Заохочень, компенсацій 

або інших виплат від Товариства.   

9.8 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 України, що діють на території проведення Акції, інші 

непідвладні контролю з боку Товариства обставини.   

9.9 У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, 

то такий Учасник не має права передати/поступитися своїм правом третій особі.  

  

10. Інші умови: 

10.1 Товариство має право змінювати Акційні Правила, в тому числі достроково припинити 

проведення Акції чи продовжити її, розмістивши інформацію про це на сайті Товариства та у 

соціальних мережах (Instagram, Facebook, тощо) не пізніше наступного дня після вступу в силу змін.  

10.2 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Акційних 

Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Акційними Правилами, 

остаточне рішення приймається Товариством.   

10.3 Організатор не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником 

одержаного ним Заохочення, за неможливість скористатися Заохоченням з будь-яких причин, а 

також за можливі наслідки використання такого Заохочення.  

10.4 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 неточної або 

недостовірної інформації про персональні дані, а також у разі настання обставин непереборної сили.  

10.5 Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.  

  

 


