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«Знижка на добір до Дня Закоханих»
1.Основні положення та визначення
1.1. Акція «Знижка на добір до Дня Закоханих» (далі – Акція) є маркетинговим
заходом, що проводиться в межах заохочувальної рекламної кампанії та
спрямована на привернення уваги до послуг ТОВ «ІНСТАФІНАНС»,
популяризації бренду «Dinero», 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
«ІНСТАФІНАНС», яке має право використовувати знак для товарів і послуг
«Dinero» (далі також – «Dinero» або «Організатор» або «Компанія»). Проведення
Акції відбувається виключно з ініціативи та за рахунок Організатора.
Організатор самостійно ініціює, розпочинає, проводить та припиняє проведення
Акції. Це означає у тому числі, що Організатор Акції залишає за собою право
припиняти і відновлювати проведення Акції в будь-який момент.
1.3. Опис Акції «Знижка на добір до Дня Закоханих»: знижки на відсоткову
ставку за добір за промокодом VDAY14, надісланим клієнтам у SMSповідомленні чи електронному листі. Акція діє для всіх існуючих (дійсних)
клієнтів Dinero, які мають непрострочений відкритий кредит у Dinero.
1.4. Територія проведення Акції: уся територія України, за винятком тимчасово
окупованих територій.
2. Учасники Акції та основні визначення:
2.1. Брати участь в Акції можуть лише громадяни України, віком від 18 до 75
років.
2.2. До участі в Акції допускаються лише клієнти Організатора, які наразі мають
відкритий непрострочений кредит та можуть бачити у особистому кабінеті
клієнта знижку на калькуляторі розрахунку.
2.3. Учасниками акції стають тільки ті клієнти Організатора, яким надійшло
SMS-повідомлення або електронний лист з промокодом та зазначенням розміру
знижки, що надається на їхню відсоткову ставку в разі добору.
2.4. Співробітники Компанії не мають права брати участь в Акції.
2.5. Усі учасники Акції дають свою згоду на обробку їх персональних даних.

3.Згода Учасників на збір та обробку персональних даних
3.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається
кожним її учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та
згоди з цими Правилами.
3.2. Участю в Акції особа підтверджує:
3.2.1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання
та дотримання;
3.2.2. однозначну 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.
4. Період проведення Акції:
4.1. Період проведення Акції: з 10.02.2021 р. по 14.02.2021 р. включно.
5. Правила участі в Акції:
5.1.Бути існуючим (дійсним) клієнтом Компанії, який наразі має відкритий
непрострочений кредит.
5.2.Подати заявку на оформлення добору в період проведення Акції на порталі:
https://www.dinero.ua/, у термін, вказаний у п. 4.1. даних Правил.
5.3. Отримати позитивне рішення за заявкою у період, вказаний в п. 4.1. цих
Правил.
6. Учасники Акції мають право:
6.1. Отримувати інформацію, консультації про порядок та період проведення
Акції, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з проведенням рекламної
кампанії.
7. Організатор зобов’язаний:
7.1. Добросовісно виконувати умови чинних Правил.
7.2. За умовами Акції Організатор має надати знижку на відсоткову ставку за
добір усім клієнтам, які протягом періоду, вказаного в п. 4.1 цих Правил, ввели
в особистому кабінеті промокод, надісланий їм у SMS-повідомленні чи
електронному листі від Організатора. Усі повідомлення з промокодами
надходять клієнтам у період, вказаний в п. 4.1 цих Правил.
8. Додаткові умови:
8.1. У всьому іншому, що не передбачено цими Правилами, Організатор та
учасники Акції керуються чинним законодавством України.
8.2. Детальна інформація про Акцію, а також будь-які зміни про період
проведення Акції будуть розміщуватися на порталі – https://www.dinero.ua/
8.3 Організатор Акції на свій розсуд в односторонньому порядку може вносити
зміни до цих Правил з урахуванням норм чинного законодавства.

8.4.У випадку виникнення ситуацій, які допускають неоднозначне тлумачення
цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, право
вирішального їх тлумачення має виключно Організатор Акції.
8.5. Організатор є податковим агентом переможця Акції у розумінні Податкового
кодексу України.
8.6. Знижка за умовами Акції діє на відсоткову ставку тільки на період добору.
8.7. У разі прострочення платежу за кредитом знижка анулюється, і клієнту
нараховується повна відсоткова ставка згідно з договором.
ТОВ «ІНСТАФІНАНС», код ЄДРПОУ 43449827 СВІДОЦТВО ПРО
РЕЄСТРАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ВІД 30.04.2020 РОКУ СЕРІЯ ФК №
1396 Розпорядження НАЦКОМФІНПОСЛУГ № 1531 від 23.06.2020 Про видачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТАФІНАНС»
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг
(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме: надання грошових
коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту.
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НАКАЗ №__
м. Київ

«09» лютого 2021 р.

Про проведення
Акції «Знижка на добір до Дня Закоханих»
компанії «ТОВ «ІНСТАФІНАНС»»
З метою формування, підтримки інтересу та привернення уваги до послуг
компанії «ТОВ «ІНСТАФІНАНС»,

НАКАЗУЮ:
1.
Провести Акцію «Знижка на добір до Дня Закоханих» для всіх існуючих
(дійсних) клієнтів Dinero, які наразі мають відкритий непрострочений кредит у
ТОВ «ІНСТАФІНАНС», у період з 10.02.2021 р. по 14.02.2021 р. включно.
2.
Затвердити Офіційні правила Акції «Знижка на добір до Дня Закоханих».
3.
Відповідальний за проведення акції – Начальник управління з маркетингу
Р. В. Клименко.

В.о. Генерального директора
«ТОВ «ІНСТАФІНАНС»

Ю.В. Мандзюк

З наказом ознайомлені:
Начальник управління з маркетингу
Р.В. Клименко ______________________ «__»__________ 2021 року

