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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РОЗІГРАШУ
(далі – Правила)
«Гроші бери – вигравай × 𝟑»
1. Основні положення та визначення
1.1.Розіграш «Гроші бери – вигравай ×3» (далі – Розіграш) проводиться в межах
заохочувальної рекламної кампанії та спрямований на формування і підтримку
попиту на послуги компанії ТОВ «ІНСТАФІНАНС», її просування на ринку.
Учасники Розіграшу не несуть майнових ризиків, пов’язаних з участю у Розіграші.
1.2. Організатор Розіграшу: Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІНСТАФІНАНС», яке має право використовувати знак для товарів і послуг
«Dinero» (далі також – «Організатор» або «Компанія»). Проведення Розіграшу
відбувається виключно з ініціативи та за рахунок Організатора. Організатор
самостійно ініціює, розпочинає, проводить та припиняє проведення Розіграшу. Це
означає у тому числі, що Організатор Розіграшу залишає за собою право припиняти
і відновлювати проведення Розіграшу в будь-який момент.
1.3. Опис Розіграшу: Учасниками Розіграшу є клієнти Компанії, які 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 грошові призи, у порядку визначеному
цими Правилами та в межах встановленого Призового фонду.
Передбачено 8 Переможців Розіграшу, які будуть визначені за допомогою
програми random.org. У терміни вказані у п. 4.2. цих Правил визначається
переможець за попередній тиждень Розіграшу.
Переможці отримають призи у вигляді: списання суми наданого Кредиту, загальної
суми витрат за Кредитом та грошовий приз.
Розмір грошового призу у кожному випадку розраховується окремо.
У випадку, коли Переможець Розіграшу має непогашений Кредит, то формула
розрахунку грошового призу наступна: Сума Кредиту, помножена на 2, за
винятком податків: 18% – ПДФО та 1,5% – військовий збір дорівнює сумі призу.
У випадку, коли Переможець закрив Кредит, то формула розрахунку грошового
призу наступна: Сума Кредиту, помножена на 3, за винятком податків: 18% –
ПДФО та 1,5% – військовий збір дорівнює сумі призу.
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.
Грошовий приз виплачується лише за наявності заяви від Переможця з вказаним

рахунком для перерахування коштів. У випадку відсутності відповідної заяви,
грошовий приз не виплачується.
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: вся територія 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. Учасниками Розіграшу можуть бути лише нові Клієнти, тобто ті, які раніше не
брали кредити торгової марки «Dinero».
2.2. Щотижня до участі у Розіграші допускаються усі нові клієнти Компанії, що з
00:00 минулого понеділка по 23:59 неділі подали заявку на кредит на офіційному
сайті Компанії https://www.dinero.ua та отримали згоду за нею.
Клієнти, які отримали кредит в Компанії до початку Розіграшу відповідно до
06.09.2021 до участі в ньому не допускаються.
2.3. Учасниками Розіграшу можуть бути громадяни України, віком від 18 до 75
років та які проживають на території України.
2.3. Клієнти, які мають прострочення за кредитом на дату підбиття підсумків
Розіграшу, виключаються з переліку Учасників.
2.5. Співробітники компанії 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 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 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 Розіграшу
4.1. Розіграш триває з 06.09.2021 р. по 31.10.2021 р. включно.
4.2. Дати підбиття щотижневих підсумків Розіграшу: 13.09.2021, 20.09.2021,
27.09.2021, 04.10.2021, 11.10.2021, 18.10.2021, 25.10.2021, 01.11.2021.
4.3. Термін оприлюднення результатів Розіграшу на офіційному сайті Компанії –
не пізніше ніж 24 години з моменту проведення Розіграшу. Представник
Організатора зв’язується з Переможцем не пізніше, ніж через 3 дні від дати
підбиття підсумків. Якщо Переможець протягом 7 робочих днів від дати підбиття

підсумку Розіграшу не відповідає на виклик представника Організатора, не надає
необхідні дані чи копії документів на вимогу представника Організатора, це
прирівнюється до відмови від призу Розіграшу.
4.4. Термін списання суми наданого Кредиту та загальної суми витрат за Кредитом
Переможцю – не пізніше 24 годин від дати отримання від нього усної згоди на
визнання його Переможцем.
Термін нарахування грошового призу – не пізніше 7 робочих днів від дати
отримання всіх необхідних документів з боку Переможця, а саме: написаної заяви
про нарахування грошового призу, а також скан-копій документів на вимогу
представника Організатора (зображення усіх заповнених сторінок паспорта,
довідки про присвоєння ІПН).
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 Правил Розіграшу право Учасника на приз анулюється.
5.5. У разі відмови Учасника, який переміг, надавати необхідні документи та/або
дані для переказу грошового призу, а також у разі, якщо після першого контакту з
представником Організатора, Переможець перестав виходити на зв’язок, право
Учасника на грошовий приз анулюється. Але вже списана сума наданого Кредиту
та загальна сума витрат за Кредитом не може бути стягнута з Переможця навіть
після втрати ним права на переказ йому грошового призу.
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. 4.2. 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. Учасники Розіграшу мають право отримувати інформацію, консультації про
порядок та терміни проведення Розіграшу, а також будь-яку іншу інформацію,
пов’язану з проведенням Розіграшу.
6.6.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.
6.7. Імена Переможців Розіграшу будуть оприлюднені на офіційному сайті
Організатора https://www.dinero.ua та офіційній сторінці у Facebook –

https://www.facebook.com/Dinero-105913284985465/. Окрім
будуть проінформовані особисто командою Організатора.

цього

Переможці

7. Порядок нагородження
7.1. Грошові призи переказуються Переможцям Розіграшу за банківськими
реквізитами, вказаними ними у власноручно написаній заяві на ім’я Генерального
директора Організатора. Зразок такої заяви подає Переможцям представник
Організатора, що оповіщає його про перемогу.
7.2.Переможець має право усно та/чи письмово заявити про свою відмову від
отримання призу.
7.3.Переможець не має можливості передавати право на отримання призів третім
особам та вимагати в Організатора отримання іншого еквівалента призу замість
вказаного у чинних Правилах.
7.4.Організатор має право на отримання контенту з Переможцем (фотографії, відео,
коментарі для написання статті).
8. Додаткові умови:
8.1. У всьому, що не передбачено чинними Правилами, Організатор та учасники
Розіграшу керуються чинним законодавством України.
8.2. Добори вільних коштів за першим кредитом не є перешкодою для участі в
Розіграші. Сума грошового переказу Переможцеві вираховується з загальної суми
отриманих ним від Організатора кредитних коштів.
8.3. Детальна інформація про Розіграш, а також будь-які зміни про терміни
проведення Розіграшу будуть розміщуватися на офіційному сайті Організатора
https://www.dinero.ua та офіційній сторінці Організатора в соціальній мережі:
Facebook – https://www.facebook.com/Dinero-105913284985465/.
8.4. Організатор Розіграшу на свій розсуд може вносити зміни та доповнення у
Правила Розіграшу з урахуванням норм чинного законодавства.
8.5. 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.
8.6. Організатор є податковим агентом Переможця у розумінні Податкового Кодексу
України.
8.7. Участь у цьому Розіграші не суперечить участі в інших акціях та розіграшах,
розрахованих на ту саму цільову групу клієнтів.
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.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНСТАФІНАНС»
ідентифікаційний код юридичної особи: 43449827
Україна, 03035, місто Київ, вул. Сурикова, 3, нежилі приміщення (в літ. А)
телефон: +38(093)-498-34-31; адреса електронної пошти: office@instafinance.com.ua

НАКАЗ №__
м. Київ

«01» вересня 2021 р.

Про проведення
Розіграшу «Гроші бери – вигравай ×3»
компанії «ТОВ «ІНСТАФІНАНС»»
З метою формування, підтримки інтересу та привернення уваги до послуг
компанії «ТОВ «ІНСТАФІНАНС»,

НАКАЗУЮ:
1. Провести Розіграш «Гроші бери – вигравай ×3» для клієнтів що подали заявку
на отримання свого першого кредиту на порталі: https://www.dinero.ua, у
період з 06.09.2021 р. по 31.10.2021 р. включно та не стали боржниками
Компанії.
2. Затвердити Офіційні правила Розіграшу «Гроші бери – вигравай ×3».
3. Відповідальний за проведення Розіграшу – Начальник управління з
маркетингу Р. В. Клименко.

Генеральний директор

А. Борцовс

З наказом ознайомлені:
Р.В. Клименко ______________________ «__»__________ 2021 року

