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1. Основні положення та визначення  

1.1. Розіграш «До Дня народження Dinero» (далі – Розіграш) проводиться в межах 

заохочувальної рекламної кампанії та спрямований на формування і підтримку 

попиту до послуг компанії, та її просування на ринку. Учасники Розіграшу не 

несуть майнових ризиків, пов’язаних з участю у Розіграші.  

1.2. Організатор Розіграшу: Товариство з обмеженою відповідальністю 

“ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ДІНЕРО” (далі – Організатор).  

1.3. Опис Розіграшу: учасники Розіграшу, які оформили позику та дотрималися всіх 

правил, вказаних у п. 2 і п. 5 цих Правил у терміни, вказані у п. 4 цих Правил, 

можуть взяти участь у Розіграші та виграти головні призи у порядку визначеному 

цими Правилами та в межах встановленого Призового фонду. 

Передбачено 46 переможців Розіграшу, які будуть визначені за допомогою 

програми random.org. Перші 2 (двоє) переможців за списком отримають по одному 

сертифікату* на подорож вартістю 25 000 грн (двадцять п’ять тисяч гривень) 

кожний або грошовий еквівалент у розмірі 25 000 грн. Сума грошового еквівалента 

вказана з урахуванням податків: 18% – ПДФО та 1,5% – воєнний збір. Загалом 

кожен переможець отримає 20 125 грн (двадцять тисяч сто двадцять п'ять гривень) 

до сплати. При цьому будь-які витрати пов’язанні з перерахуванням  вказаної суми 

з банківського рахунку Організатора сплачуються коштом Організатора, який 

являється податковим агентом переможця, а всі можливі витрати пов’язані з 

зарахуванням суми на рахунок переможця сплачуються коштом переможця. Якщо 

на момент виплати винагороди строк дії карти закінчився, то на підставі 

письмового звернення Переможця Розіграшу, кошти йому будуть перераховані на 

інші зазначені ним банківські реквізити. 

Наступні 22 (двадцять два) переможця за списком отримають по одному телефону 

Xiaomi Redmi 7A/32GB**. 

Наступні 22 (двадцять два) переможця за списком отримають по 2 222 грн (дві 

тисячі двісті двадцять дві гривні). Сума грошового призу вказана з врахуванням 

податків: 18% – ПДФО та 1,5% – воєнний збір. Загалом кожен переможець отримає 

1788,71 грн (одну тисячу сімсот вісімдесят вісім гривень сімдесят одну копійку) до 

сплати. При цьому будь-які витрати пов’язанні з перерахуванням  вказаної суми з 

банківського рахунку Організатора сплачуються коштом Організатора, який 

являється податковим агентом переможця, а всі можливі витрати пов’язані з 

зарахуванням суми на рахунок переможця сплачуються коштом переможця. Якщо 

на момент виплати винагороди строк дії карти закінчився, то на підставі 



письмового звернення Переможця Розіграшу кошти йому будуть перераховані на 

інші зазначені ним банківські реквізити. 

Усі переможці Розіграшу визначатимуться за допомогою програми random.org. 

Нагородження Переможців Розіграшу, які отримають сертифікати на подорож або 

оберуть грошовий еквівалент відбудеться шляхом особистого вручення в офісі 

Організатора. Нагородження переможців Розіграшу, які виграють телефони 

відбудеться шляхом особистого вручення в офісі Організатора. Нагородження 

переможців Розіграшу, які виграють гроші відбудеться шляхом перерахування 

виграшу на вказану такими Учасниками платіжну банківську картку. 

Цей Розіграш не є лотереєю, не містить елементів ризику, не переслідує цілі 

отримання прибутку або іншого доходу та проводиться згідно з умовами п. 5, п. 6. 

та п.7. цих Правил.  

1.4. Територія проведення Розіграшу: Україна, за винятком тимчасово 

непідконтрольних та окупованих територій. 

1.5. Участь у Розіграші є безкоштовною, Організатор не отримує винагороди від 

Учасників за їхню участь у Розіграші.  

2. Учасники Розіграшу та основні визначення 

2.1. До участі у Розіграші допускаються нові і повторні клієнти компанії Dinero***, 

дата видання або продовження позики яких припадає на період з 17.10.2019 по 

01.11.2019 включно. 

2.2. До участі у Розіграші допускаються усі клієнти, які оформили позику, взяли 

додаткову позику до чинної або ж продовжили її тривалість в період дії Розіграшу. 

2.3. Учасниками Розіграшу можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), повністю 

дієздатні фізичні особи, які є громадянами України та проживають на її території.  

2.4. Клієнти, які мають прострочення за позикою не беруть участі у Розіграші.  

2.5. Співробітники компанії “ФК “ДІНЕРО” не мають права брати участь у 

Розіграші. 

2.6. Усі учасники Розіграшу дають свою згоду на обробку персональних даних. 

 

3. Згода Учасників на збір та обробку персональних даних  

3.1. Рішення про участь у Розіграші є добровільним волевиявленням та 

приймається кожним її учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо 

участі та безвідкличної згоди з цими Правилами. 

3.2. Участю у Розіграші особа підтверджує: 

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

дотримання; 

3.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку та поширення своїх 

персональних даних, які стали відомі Організатору, за умови дотримання вимог 

чинного законодавства України; 

3.2.3. ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному 

Законом України «Про захист персональних даних», та надання згоди на їх 

включення до баз даних Організатора. 

3.3. Переможці, які отримують призи особисто в офісі Організатора підписують 

Згоду про надання дозволу на використання об’єктів особистих немайнових прав 

щодо контенту (матеріалів фото та відеозйомок, інтерв’ю).  

 



4. Терміни проведення  

4.1. До участі у Розіграші допускаються нові і повторні клієнти компанії Dinero, 

дата видання або продовження позики яких припадає на період з 17.10.2019 по 

01.11.2019 включно. 

4.2. Дата підбиття підсумків Розіграшу – 05.11.2019 р.  

4.3. Термін офіційного вручення призів учасникам, які мають особисто з’явитися 

до офісу Організатора – 7 днів з моменту отримання від учасників необхідних 

документів.  

4.4. Перерахування коштів на банківську карту учасників, які виграють по 2 222 

грн відбудеться протягом 30 робочих днів після надання учасниками всієї 

необхідної документації та оформлення її Організатором.  

4.5. Організатор може змінити період проведення Розіграшу на будь-якому етапі за 

власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачалися та 

не могли бути передбачені під час оголошення дати проведення Розіграшу.  

5. Правила участі в Розіграші 

5.1. Учасниками Розіграшу стають всі клієнти, які виконали умови п.2. у терміни 

вказані у п.4. 

5.2. Кількість учасників Розіграшу необмежена.  

5.3. У Розіграші не беруть участь користувачі, які не виконали хоча б однієї умови 

Правил.  

5.4. У разі порушення, невиконання або неналежного виконання Учасником 

Розіграшу цих Умов Розіграшу право Учасника на винагороду анулюється. 

5.5. У разі відмови Учасника, який переміг, надавати необхідні документи та/або 

з’являтися до офісу Організатора його право на виграш анулюється та передається 

наступному учаснику за списком****.     

 

6. Підбиття підсумків Розіграшу 

6.1. До участі у підбитті підсумків Розіграшу допускаються учасники, які повністю 

відповідають вимогам, встановленим в п. 2. та п. 5 Правил у терміни, вказані в п. 4.  

6.2. Дата підбиття підсумків Розіграшу вказана в п. 4. 1. Правил. 

6.3. Місце проведення Розіграшу: м. Київ, вул. Сурикова, 3а. 

6.4. Визначення переможця відбудеться за допомогою сервісу random.org серед 

списку всіх учасників Розіграшу, котрі виконали умови Розіграшу у повному 

обсязі.  

6.5. Для дотримання точності виконання всіх умов процедури Розіграшу грошових 

призів створюється експертна Комісія, в кількості чотирьох осіб. 

6.6. Склад Комісії:  

1. Голова комісії – Андрєєв С.І. 

2. Член комісії – Моїсеєва А. М. 

3. Член комісії – Галушко Б. Б. 

4. Секретар комісії – Кравченко Д.О.  

6.7. До обов’язків Комісії входить: проведення Розіграшу відповідно до порядку, 

встановленого в чинних Правилах; підтвердження результату проведення 

Розіграшу грошових призів шляхом складання відповідної таблиці результатів, яка 

буде зафіксована в Акті про проведення Розіграшу. 

6.8. Учасники Розіграшу мають право отримувати інформацію, консультації про 



порядок та терміни проведення Розіграшу, а також будь-яку іншу інформацію, 

пов’язану з проведенням Розіграшу. 

6.8. Організатор зобов’язаний добросовісно виконувати умови чинних Правил, 

забезпечувати неупереджене та чесне підбиття підсумків Розіграшу. Використання 

будь-яких прихованих механізмів чи алгоритмів, які дозволяють визначити 

результат Розіграшу недопустиме.  

6.9. Імена переможців Розіграшу будуть знаходитися: 

- на сайті фінансової компанії Dinero – https://www.dinero.ua/ у розділі Блог 

- на офіційній сторінці у Facebook – https://www.facebook.com/FKDinero/ 

Окрім цього, переможці будуть проінформовані особисто командою Організатора.  

 

7. Порядок та терміни нагородження 

7.1. Перші 2 (двоє) переможців, які виграють по одному сертифікату на подорож 

або оберуть їхній грошовий еквівалент у розмірі 20 125 грн (двадцять тисяч сто 

двадцять п'ять гривень) протягом 14 днів з моменту публічного оголошення 

результатів Розіграшу мають особисто з’явитися до офісу Організатора, який 

знаходиться за адресою м. Київ, вул. Сурикова 3а в період з 10:00 по 17:00 години 

для підписання Акту про виграш та надання всіх необхідних документів. 

Перелік необхідних документів: оригінал паспорту з відміткою про реєстрацію, 

оригінал ІПН, довідка обслуговчого банку з реквізитами власної платіжної картки 

для перерахування виграшу. 

В головному офісі Організатора з оригіналів документів кожного переможця за 

його присутності будуть зняті копії 1-5 та 10-11 сторінок паспорту та ІПН, котрі він 

має засвідчити. Після цього кожен переможець Розіграшу від руки пише заяву, в 

котрій просить передати йому належний приз – сертифікат на подорож або 

грошовий еквівалент. 

У випадку, якщо переможець обирає отримати грошовий еквівалент призу він від 

руки пише заяву, в котрій просить переказати виграш за реквізитами, що мають 

збігатися з довідкою банку, котра була ним надана. Опісля цього він заповнює 

анкету ідентифікації та підписує Згоду про надання дозволу на використання 

об’єктів особистих немайнових прав щодо контенту з його участю. 

7.2. Наступні за списком 22 (двадцять два) переможця, які виграють телефони 

протягом 14 днів з моменту публічного оголошення результатів Розіграшу мають 

особисто з’явитися до офісу Організатора, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. 

Сурикова 3а в період з 10:00 по 17:00 години для підписання Акту про Виграш та 

надання всіх необхідних документів. 

Перелік необхідних документів: оригінал паспорту з відміткою про реєстрацію, 

оригінал ІПН. У головному офісі Організатора з оригіналів документів переможця 

за його присутності будуть зняті копії 1-5 та 10-11 сторінок паспорту та ІПН, котрі 

він має засвідчити. Після цього переможець Розіграшу від руки пише заяву, в 

котрій просить передати йому належний приз. Опісля цього він заповнює анкету 

ідентифікації та підписує Згоду про надання дозволу на використання об’єктів 

особистих немайнових прав щодо контенту з його участю. 

7.3. Наступні за списком 22 (двадцять два) переможця, які виграють по 2 222 грн 

(1788,71 грн до сплати) протягом 14 днів з моменту публічного оголошення 

результатів Розіграшу мають надати засвідчені копії всіх необхідних документів. 

Перелік необхідних документів: копії 1-5 та 10-11 с. паспорту, копія ІПН, довідка 



обслуговчого банку з реквізитами власної платіжної картки для перерахування 

виграшу та власноручно написана заява, в котрій вказується прохання 

перерахувати належний грошовий виграш за реквізитами, що мають збігатися з 

довідкою банку, котра була надана учасником.  

7.4. Переможці, які виграли телефон не можуть отримати грошовий еквівалент 

призу. 

7.5. Якщо переможець відмовиться у терміни вказані у п. 7. надати необхідну 

документацію та/чи з’явитися до офісу Організатора для надання необхідних 

документів його право на отримання призу переходить наступному учаснику у 

списку****.  

7.6. Якщо 3 (троє) переможців поспіль відмовляться від отримання одного й того ж 

призу, приз переходить до призового фонду Організатора.  

7.7. Переможець має право усно та/чи письмово заявити про свою відмову від 

отримання призу. Така відмова фіксується в Акті про розіграш призів. 

7.8. Переможець не має можливості передавати право на отримання призів третім 

особам та вимагати в Організатора отримання іншого еквівалента призу замість 

вказаного у чинних Правилах.  

7.9. Організатор має право на отримання контенту з переможцем (фотографії, відео, 

коментарі для написання статті). 

 

8. Кількість призів: 

8.1. Призовий фонд Розіграшу формується виключно коштами Організатора 

Розіграшу. 

8.2. Призовий фонд складає 171 484 гривень (сто сімдесят одна тисяча чотириста 

вісімдесят чотири гривні).  

 

9. Додаткові умови:  

9.1. У всьому, що не передбачено чинними Правилами, Організатор та учасники 

Розіграшу керуються чинним законодавством України.  

9.2. Детальна інформація про Розіграш, а також будь-які зміни про терміни 

проведення Розіграшу будуть розміщуватися на сайті Організатора – 

https://www.dinero.ua/ та в офіційних групах Організатора в соціальних мережах: 

Фейсбук – https://www.facebook.com/FKDinero/  

9.3. Організатор Розіграшу на свій розсуд може вносити зміни та доповнення у 

Правила Розіграшу з урахуванням норм чинного законодавства. 

9.4. У випадку виникнення ситуацій, які допускають неоднозначне тлумачення цих 

Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішального їх 

тлумачення має виключно Організатор Розіграшу. 

9.5. Організатор є податковим агентом переможця у розумінні Податкового Кодексу 

України.  

 

*Організатор залишає за собою право обрати туристичного оператора, яким буде 

надано відповідні сертифікати. Та не несе відповідальності за дії компанії 

туроператора та подальші домовленості клієнта з компанією.   



**Організатор залишає за собою право обрати колір телефону. Та не несе 

відповідальності за будь-які технічні проблеми, які можуть виникнути в процесі 

користування телефоном, з вини користувача або компанії виробника.    

***ТОВ “ФК “ДІНЕРО”, код ЄДРПОУ 41350844 Ліцензія Нацкомфінпослуг на 

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВИ ФІНАНСОВОГО 

КРЕДИТУ від 10.10.2017. Розпорядження Нацкомфінпослуг від 10.10.2017 №4021, 

свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №941 від 19.09.2017, видане 

Нацкомфінпослуг. 

Пропозиція діє з 17.10.2019 по 01.11.2019, по всій території України, окрім 

території Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС. Деталі та умови 

на сайті https://www.dinero.ua 

****Якщо хтось з переможців відмовляється від призу, то право на приз отримує 

47 (сорок сьомий) Учасник за списком і т.д. 

 


