ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
“Розіграш 1 000 000 грн”
ТОВ “ФК “Дінеро”
1. Основні положення та визначення
1.1. Акція “Розіграш 1 000 000 грн” (далі - Акція) проводиться в межах стимулюючої
рекламної кампанії та спрямована на звернення уваги до послуг компанії ТОВ “ФК
“ДІНЕРО”, формування та підтримку інтересу до компанії, та її просування на ринку.
Учасники Акції не несуть майнових ризиків, пов’язаних з участю в Акції.
1.2. Організатор Акції: Товариство з Обмеженою Відповідальністю “ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ “ДІНЕРО” (далі - Організатор).
1.3. Опис Акції: всі учасники мають оформити позику в компанії Dinero, взяти додаткову до
чинної або ж продовжити її тривалість. Триватиме Акція з 19.10.2018 по 30.04.2019 включно.
Сума виграшу вказана без врахування податків: 18% - ПДФО та 1,5% — воєнний збір.
Загалом, переможець отримає на власну платіжну картку 805 000, 00 грн. Також, в період з
19.10.2018 по 30.04.2019 буде проводитися щоденний розіграш 1 000 грн. Сума виграшу
вказана без врахування податків: 18% - ПДФО та 1,5% — воєнний збір. Загалом, переможець
отримає на власну платіжну картку 805, 00 грн. Переможець щоденного розіграшу 1 000 грн
визначатиметься шляхом програми Random.org. Всі переможці щоденного розіграшу, котрий
проводитиметься в період з 19.10.2018 по 30.04.2019, будуть проінформовані за допомогою
смс - повідомлень на щотижневій основі. Виплати будуть відбуватися протягом 10 робочих
днів з моменту проведення щоденного розіграшу. В межах Акції серед всіх її учасників
відбудеться підведення підсумків, а також нагородження Переможця Акції - перерахування
виграшу на власну платіжну банківську картку. Дана Акція не є лотереєю, не містить
елементу ризику, не переслідує цілі отримання прибутку або іншого доходу та проводиться
згідно з умовами п. 5 та п. 6.
1.4. Територія проведення Акції: Україна, за винятком територій тимчасово окупованих.
1.5. Брати участь в акції можуть лише громадяни України, віком від 18 до 75 років.
2. Учасники Акції та основні визначення:
2.1. До участі в Акції допускаються всі клієнти компанії Dinero, котрі виконали умови акції,
що зазначені пунктом 1.3, у повному обсязі. Співробітники компанії “ФК “ДІНЕРО” не
мають права брати участь в Акції.
2.2. Всі учасники Акції дають свою згоду на обробку персональних даних.
3. Терміни:
3.1. Терміни проведення Акції: з 00:00 19.10.2018 р. по 23:59 30.04.2019 р.
3.2. Дата підведення підсумків Акції - 04.05.2019 р. о 15:00 за місцевим часом.
4. Правила участі в Акції:
4.1. Всі учасники акції мають оформити позику в компанії Dinero, взяти додаткову до чинної
або ж продовжити її тривалість. Триватиме акція з 19.10.2018 по 30.04.2019 включно.
4.2. Кількість учасників акції необмежена.
5. Підведення підсумків Акції та порядок видачі виграшу:
5.1. До участі в підведенні підсумків Акції допускаються учасники, що повністю
відповідають вимогам, встановленим в п.2 Правил, а також ті, що виконали всі дії, вказані в

п.4 Правил.
5.2. Дата та час проведення підсумків Акції вказані в п.3.2 Правил.
5.3. Місце проведення підсумків Акції: м. Київ, вул. Сурикова, 3А. Підведення підсумків
Акції відбудеться за допомогою барабану зі списком всіх учасників Акції, котрі виконали її
умови у повному обсязі.
5.4. Для дотримання точності виконання всіх умов процедури підведення підсумків Акції,
створюється експертна Комісія, в кількості трьох осіб. З метою підвищення довіри до Акції, в
засіданні Комісії може брати участь Незалежний представник.
5.5. Склад Комісії
1. Голова комісії — Єгор Шваюк.
2. Член комісії — Дмитро Драч.
3. Секретар комісії - Тетяна Васильчук.
5.6. До обов’язків Комісії входить:
- Підведення підсумків Акції відповідно до порядку, встановленому в чинному Положенні;
- підтвердження результату підведення підсумків за даною Акцією шляхом складання
відповідної таблиці результатів, зафіксованої у Акті.
5.7. Учасники Акції мать право:
- Отримувати інформацію, консультації про порядок та терміни проведення підведення
підсумків даної Акції, а також будь - яку іншу інформацію, пов’язану з проведенням даної
рекламної кампанії.
Організатор зобов’язаний:
- Добросовісно виконувати умови чинного Положення, забезпечувати неупереджене та чесне
проведення підсумків Акції. Використання яких - небудь прихованих механізмів чи
алгоритмів, що дозволяють підводити підсумки Акції, недопустиме.
5.8. Підведення підсумків Акції проводиться тільки серед учасників, котрі оформили позику
в компанії Dinero, взяли додаткову до чинної або ж продовжили її тривалість. Триватиме
Акція з 19.10.2018 по 30.04.2019 включно.
5.9. Підведення підсумків Акції:
Підведення підсумків Акції відбувається за допомогою барабану зі списком всіх учасників
акції. Ім’я переможця Акції знаходитиметься на сайті фінансової компанії Dinero –
https://www.dinero.ua/ у розділі Блог, на офіційній сторінці у Facebook –
https://www.facebook.com/dinero.com.ua/, а також на офіційній сторінці в Instagram https://www.instagram.com/dinero_ua/. Окрім цього, переможець буде проінформований
особисто командою ТОВ “ФК “Дінеро”. Щоденний розіграш 1 000 грн буде відбуватися за
допомогою спеціальної програми Random.org. Всі переможці щоденного розіграшу, котрий
проводитиметься в період з 19.10.2018 по 30.04.2019, будуть проінформовані за допомогою
смс - повідомлень на щотижневій основі. Виплати будуть відбуватися протягом 10 робочих
днів з моменту проведення щоденного розіграшу. В межах Акції серед всіх її учасників
відбудеться підведення підсумків, а також нагородження Переможця Акції - перерахування
виграшу на власну платіжну банківську картку.
5.10. Акт про підведення підсумків Акції підписується всіма членами Комісії, що присутні
під час його проведення.
6. Порядок, терміни та місце видачі виграшу:
6.1. Переможець Акції, а саме — отримувач головного призу повинен з’явитися до офісу

ТОВ “ФК “Дінеро”, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Сурикова 3а, 07.05.2019 —
08.05.2019 (дату приїзду переможець обирає власноруч) — в період з 11:00 по 16:00 для
підписання Акту про Виграш та надання всіх необхідних документів (оригінал паспорту з
відміткою про реєстрацію, оригінал ІПН, довідка обслуговуючого банку з реквізитами
власної платіжної картки для перерахування виграшу). В головному офісі з оригіналів
документів переможця за його присутності будуть зняті копії паспорту та ІПН, котрі він має
засвідчити. Після цього переможець Акції від руки пише заяву, в котрій просить належний
виграш перевести за реквізитами, що мають збігатися з довідкою банку, котра була ним
надана. Опісля цього він заповнює анкету ідентифікації.
6.2. Перерахування виграшу на банківську картку переможця відбудеться протягом 7
робочих днів після приїзду переможця до офісу ТОВ “ФК “Дінеро” та оформлення ним всієї
необхідної документації.
6.3. Організатор має право на отримання контенту з переможцем (фотографії, відео,
коментарі для написання статті). Переможець Акції має право заявити про свою відмову від
отримання виграшу. Така відмова має бути вказана у Акті про проведення Акції. Переможець
Акції не має можливості передавати право на отримання виграшу третім особам та вимагати
в Організатора отримання іншого еквіваленту виграшу замість вказаного у чинних Правилах.
У такому випадку, виграш автоматично переходить до наступного переможця за списком
підведення підсумків.
6.4. Незатребуваність переможцями щоденного розіграшу 1 000 грн виграшу протягом п’яти
робочих днів з моменту оголошення результату позбавляє їх права на його отримання. В
такому разі виграш буде анульовано.
7. Кількість призів:
7.1. Призовий фонд Акції та щоденного розіграшу формується виключно шляхом засобів
Організатора Акції ТОВ “ФК “ДІНЕРО”.
7.2. Призовий фонд: Головний приз - 1 000 000 грн та щотижневий призовий фонд 194 000
грн (без урахування податків)
8. Фінансовий моніторинг:
8.1. Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу — Дерев’янко Т.О.
8.2. Документи, які стосуватимуться Акції “Розіграш 1 000 000 грн” необхідно подавати до
особи, вказаної у пункті 8.1.
9. Додаткові умови:
9.1. У всьому, що не передбачено чинними Правилами, Організатор та учасники Акції
керуються діючим законодавством України.
9.2. Детальна інформація про Акцію, а також будь - які зміни про терміни проведення Акції
будуть розміщуватися на сайті Організатора - ТОВ “ФК “ДІНЕРО” - https://www.dinero.ua/ та
в
офіційних
групах
Організатора
в
соціальних
мережах:
Фейсбук
https://facebook.com/dinero.com.ua/ та Instagram – https://www.instagram.com/dinero.ua
9.3 Організатор Акції на свій розсуд може вносити зміни в чинні Правила з урахуванням
норм діючого законодавства.
9.4. Джерело інформації про Організатора - ТОВ “ФК “ДІНЕРО” https://www.dinero.ua/.
9.5. ТОВ “ФК “ДІНЕРО” є податковим агентом Переможців у розумінні Податкового Кодексу
України.

