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1. OcHoBHi положеrIня та визначення
1.1. Акцiя <<Приведи друга)> (да-rli - Акцiя

пров()диться в межах заохочувальноТ
та спрямована на пр вернення уваги до посJгуг компанiТ
ТОВ (IНСTАФIНАНС), формування та п
мку iHTepecy до компанii, та iT
просування на ринку. Учасники АкцiТ не
майнових ризикiв, пов'язаних з
в
Акцii.
участю
1.2. Органiза:гор АкцiТ: товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
(IНСТАФIНАНС)>, яке мае право використо вати знак для ToBapiB i послуг Dinero
(далi також - Dinero, Органiзатор, Компанiя
1.3. Оrтис .АкцiТ: Dinero пропонуе клi
стати IIашими партнерами, запучати
cBoix друзiв та отримувати за це грошовi ви городи] 100 гривень за кожного друга!
Кiлькiсть запрошених друзiв - необмежена:
бiльше - отримуй бiльше!
1.4. Територiя гIроведення АкцiТ: уся тери
iя }'к:раiЪи, за винятком тимчасово
непiдконтр ольних та окупованих територiй.
реклаN,lноi кампанiТ

2. Учасники Акцii та ocHoBHi визначення:
2.1. Брати участь в Акцii можуть лише гром
2.2. Учасник АкцiТ, який привiв нового клiе
умови, що 0стан,нiй успiшно взяв перший

ни l/краiЪи, BiKoM вiд l8 до 75 poKiB.
(да.li за текстом - Новий Клiент), за
a|5cl позику в Компанii на суму вiд

1000 (однiеi тисячi) гривень та сплатив ii е ранiшtе 7 дi6, у разi участi в Акцii,
отримуе право на грошовi кошти винагоро,
у po:llvIipi 100 (ста) грн (сума вкzIзана
без урахувilння податкiв. Bci податки опла
я за рахунок виграноТ суми: 18Оlо
+ |,5Уо: \S),5Yо. Разом на карту надiйде вип
в 1lозмiрi 80,50 грн).
2.3. Спiвробiтники Компанii не мають права
участь в Акцii.
2.4.Yct учасники АкцiТ дають свою згоду на
ку 1х персонiLпьних даних.
2.5. Реферальнлrй код
унiкальний i
фiка:гор, який зазначений на сайтi
КомпанiI в особистому кабiнетi Учасника А
2.б. Реферальне посилання - yHiKztлbнe п илання, яке генеруеться на ocHoBi
реферального коду Учасника Акцii.

-

3. Зго,д;а Y.lacHplKiB rra збiр,га сlбробк1.

нiаль,них даних

3.1. Рiшення про участь в АкцiТ е
добровi.
кожним iT учасником особисто, виходячи
безвiдкличноi згоди з цими Правилами.
3.2. Участю в Акцii особа пiдтверджуе:
3.2.|. свое озЕайомлення з цими Правилами

дотриN{ання;

3.2.2. однозначну та безвiдкличrrу згоltу
персональних даЕих, якi стrtли вiдомi С)
чIIнного законодавства Украiни;
3.2.3. ознайомлеЕня з правами суб'екта Tt
Законом Украiни <Про захист персонал
включення до баз даних Органiзатора.
4. Перiод:
4.1. Перiод проведення АкцiТ: з 01.09.2020
р.
5. Правила участi в АкцiI:
5.1. Бути клiентом Компанii (Органiзатора).
5.2. Учасник АкцiТ отримуе грошовi кошти I

IIм волевиявленням та приймаеться
влаOних MipKyBaHb щодо
участi та
гарiа,нryе ix безумовне виконання та

l збiрi, обробку та поширення cBoix

Iзатор)/, за умови дотримання вимог
аJIыIrtх дани.х в обсязi, визначеному

дан,их>, та надання згоди

на ix

о З1.12.2020 р. ВкЛюЧнс|,

роJIи лише за умови, якщо Новий
Клiент, якого BiH привiв, auno"r"" анкету на
заявку на отримання першоi позики або l
диту в КомпанiТ, щодо зЕuIвки якого
К_омпанiею було прийняте позитивне
рiшен i було успiшно надано перший кредит
або позику, при цьому Новий Клiент зЕlзначи
рефеllальний код Учасника Акцii або
перейшов за реферальним посиланням, яке
MaBl вiд Учасника Акцii.
5.3. Новий Клiент мае отримати позитивне pi
ня за заявкою у перiод, вказаний в
п.4.1.
5.4. Щобори вiльних коштiв
не в
новим кредитом або позикою та
видаються з KoMicieю на загальних пiдставах.
5.5.. Учасник Акцii отримуе право на гроI
Bi кошти винагороди лише пiсля
усlliшнсlго надан]:Iя першоТ позики або
Новому Клiенry та пiсля успiшноi
сплати дансli позики або кредиry не paHi е, Hi:K
через 7 дiб пiсля моменту
отримання позик]I або кредиry Новим Кпiс
5.б. У;l:лзi п,эрушення, невIIконання або Е,е
огсl виконання Учасником дкцii
даних Умов Акцii, право УчасникаАкцiiна
i кlэшти винагороди аЕулюеться.
5.7. Учасник:Акцii не може отримати .po-o"i
коштл{ винагороди готiвкою.
5.8. Кiлькiс,гь Нових Клiентiв, яких може пtривести
один Учасник Акцii, не
обмежуtlться.
5.9. У разi: вiдмови Нового Клiента вi;ц
]вки на позику або кредит, або iT
анулювання, за будь-яких незаJIежних вi;ц К<
aHii обставин та причин - право
Учасника Акцii на грошовi кошти винагороди ан\/лк)€ться.
5.10. У разi успiшного виконання Правил, У
ник 1iкцii отримуе грошову виплату
на карту, вказану Учас:ником АкцiТ, про.гя:
5i робочих днiв з моменту
успiшноi

-

виплати позики або кредиry Новим Клi
MtoMе_нту подання з€lIIиту Учасниксlм АкIдii
б.
б.

. At5o ж протягом 5 робочих днiв
винагороди.

випJ] а,ry дан:оi

Учасники Акцii пIають право:
1. Отримуват!I irrформацiю, консультаIIiТ

а також

буль-яку iншу iнформацiю, пов'

7. Органiзатор зобов'язаний:
7.1. Щобросовiсно викоЕувати умови чинн
7.2. За умс,вами Акцii, Органiзатор мае ]шi

KoTpi привели Нового Клiента та доц)и
01.09.2020 по 3 1.12,2020 вкJIючно.

8. Що;lатксlвi yпIollll :
8.1. У всьому, Iцо не передбачено чинним
Акцii керуються чинним законодавствошt У
8.2. !с:тальна iнфс,рмrацiя про Акцiю, а
Акцii будуть розмiщуватися на порталi -8,3 Сцlганiзатоtrl .z\KIliT на свiй рOзсуlI
урахуванн.,{м HopМt чI{IIного законодавст]]а.
8,4" У випа.дку вiиник,нення сит},ацiЙ, якi
Правил таl'або пиl]ань, не вреryльовани.х ци
т.[умаIIення мае врIключно Органiзатор ltкц
8.5. Органiзатор е податковим агентом п
УкраiЪи.
8,6. У разi наявtrос:,гi простроченоi заборго
Компанiею, грошовi кошти винагороди |за
перерахованi У.lаснику Акцii, можуть б,у,ти
якостi повIIого або часткового погашенн:я
перед Компанiсю.

ТОВ (IНС'ГАФIНl\]Н"С>, код СД(РПОУ 4:]44
ФIнАJ Iсовоi },с:гАнови вIд 3().04.
Розпо;lяджен.ня FIltJt]КОМФIН ПОСЛУ]]

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

В_

лiцензii на провадження господарськоi

(KpiM rrрофесiйноi дiяльностi на ринку lдiнн
коштiв у позику, в тому числi i на умовах фi

ttорядок та перiод проведення АкцiТ,
з прове{онI{rtм рекламноТ кампанiТ.

I1paB_a.Tl.

гр()uIову Еинагороду BciM клiснтам,
I{с:я ),NtoE чIZtЕtних Правил в перiод з

JПрави.гlами, Органiзатор та учасники
1ни,
iо)/дь,-якl

змiни про перiод проведення

внOс.ити

змiни в чиннi Правила

з

каю,ть неоднозначне тлумачення цих

и Правилами, право вирiшального ix
у розумiннi Податкового кодексу

ocTi Учасника А*цii як клiента перед
го ]Клiента, якщо вони повиннi бути
власний розс:уд списанi Компанiсю у
i Учасника Акцii як клiента

2,7

свIд()цтво про рЕсстрАцIю

t'оКУ СЕРIЯ Фк Ns

1396

1531 вiд 2З.06,2020 Про видачу
IЩI\JЪНIСТЮ (IНСТАФIНАНС)
l,H,ocl,i з надання фiнансових послуг
паперiв), а саме: надання грошових
нсового кредиту.

