
                                                               

«Затверджено» 

Наказ № ___ від «12» березня 2021 року 

Генеральний директор  

ТОВ «ІНСТАФІНАНС» 

А. Борцовс 

_________________________ 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РОЗІГРАШУ 

(далі — Правила) 

Розіграш «Виграй автомобіль Renault Sandero» 

1.Основні положення та визначення 

1.1. Розіграш «Виграй автомобіль Renault Sandero» (далі – Розіграш) 

проводиться в межах заохочувальної рекламної кампанії та спрямований на 

привернення уваги до послуг компанії ТОВ «ІНСТАФІНАНС», формування та 

підтримку інтересу до компанії та її просування на ринку. Учасники Розіграшу 

не несуть майнових ризиків, пов’язаних з участю в Розіграші. 

1.2. Організатор Розіграшу: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ІНСТАФІНАНС», яке має право використовувати знак для товарів і послуг 

Dinero (далі також – Dinero, Організатор, Компанія). Проведення Розіграшу 

відбувається виключно з ініціативи та за рахунок Організатора. Організатор 

самостійно ініціює, розпочинає, проводить та припиняє проведення Розіграшу. 

1.3. Опис Розіграшу «Виграй автомобіль Renault Sandero»:  

1.3.1. Усі Клієнти Компанії, які в період з 19.03.2021р. по 31.05.2021р. включно 

отримали позитивне рішення за заявкою на новий кредит, стають учасниками 

Розіграшу. Визначення переможців відбудеться 01.06.2021р. шляхом 

випадкового вибору серед номерів кредитів, оформлених у період дії Розіграшу, 

за допомогою сервісу https://www.random.org/.  

1.3.2. Клієнт, номер кредиту якого є першим зі списку випадкового вибору (далі 

– Переможець), – отримує право на отримання автомобіля Renault Sandero LIFE+ 

Бензин 1,0 (73 к.с.) Євро-6 МКП-5 (далі – Приз) вартістю 318 800,00 грн (триста 

вісімнадцять тисяч вісімсот гривень нуль копійок) станом на 19.03.2021р.  

1.3.3. У разі, якщо в період дії Розіграшу ціна на Приз змінюється через незалежні 

від Організатора обставини, відповідальним за сплату різниці вартості Призу є 

Переможець. 

1.3.4. За бажанням Переможця йому може бути виданий грошовий еквівалент 

Призу. У разі неможливості Переможця прибути в офіс Компанії для особистого 

отримання Призу, йому видається грошовий еквівалент. 

1.3.5. Грошовий еквівалент Призу складає 318 800,00 грн (триста вісімнадцять 

тисяч вісімсот гривень нуль копійок). Відповідальним за сплату податків є 

Переможець: 18% – податок на доходи фізичних осіб та 1,5% – військовий збір. 

https://www.random.org/


Загалом Переможець отримує 256 634,00 грн (двісті п’ятдесят шість тисяч 

шістсот тридцять чотири гривні нуль копійок) в якості Призу. При цьому, будь-

які витрати, пов’язанні з перерахуванням вказаної суми з банківського рахунку 

Організатора, сплачуються коштами Організатора, який являється податковим 

агентом Переможця, а всі можливі витрати пов’язані з зарахуванням суми на 

рахунок Переможця сплачуються коштами Переможця. Виплата грошового 

еквівалента здійснюється на підставі письмового звернення Переможця на ім`я 

Генерального директора Організатора Розіграшу. Кошти будуть перераховані на 

зазначені Переможцем банківські реквізити. 

1.4. Територія проведення Розіграшу: уся територія України, за винятком 

тимчасово непідконтрольних та окупованих територій. 

1.5. Умови Розіграшу не суперечать участі Клієнтів у інших Розіграшах та 

Акціях Компанії. У разі участі Клієнта в інших Розіграшах та отримання Призів 

за ними, вони додаються до Призу цього Розіграшу. 

 

2. Учасники Розіграшу та основні визначення: 

2.1. Брати участь в Розіграшу можуть лише громадяни України віком від 18 до 

75 років. 

2.2. До участі в Розіграші допускаються лише клієнти Організатора, які взяли 

кредит протягом терміну дії Розіграшу та не стали боржниками. Приз Розіграшу 

надається Учаснику тільки після повного та вчасного погашення кредиту. У разі 

прострочення виплати за кредитом, клієнт втрачає право на Приз Розіграшу. 

Детальніше умови отримання Призу викладені у п. 5 цих Правил. 

2.3. Учасник має розрахуватись за замовлений кредит не раніше, ніж за 3 дні до 

запланованої кінцевої дати погашення. 

2.4. Співробітники Компанії не мають права брати участь в Розіграшу. 

2.5. Усі учасники Розіграшу дають свою згоду на обробку їх персональних даних. 

 

3. Згода Учасників на збір та обробку персональних даних  

3.1. Рішення про участь в Розіграші є добровільним волевиявленням та 

приймається кожним її учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо 

участі та згоди з цими Правилами. 

3.2. Участю в Розіграші особа підтверджує: 

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

та дотримання; 

3.2.2. однозначну згоду та дозвіл 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. Період проведення Розіграшу: з 19.03.2021 р. по 31.05.2021 р. включно.  

 

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 цих 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 Переможця надавати необхідні документи та/або дані для 

вручення Призу або переказу грошового еквіваленту, право Переможця на Приз 

анулюється. 

 

6. Учасники Розіграшу мають право: 

6.1. Отримувати інформацію, консультації про порядок та період проведення 

Розіграшу, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з проведенням 

рекламної кампанії. 

6.2. Багаторазове замовлення послуги пролонгації кредиту не позбавляє 

Переможця права отримання Призу Розіграшу.  

 

7. Організатор зобов’язаний: 

7.1. Добросовісно виконувати умови чинних Правил. 

7.2. За умовами Розіграшу, Організатор має надати Приз або грошовий 

еквівалент Призу Переможцю Розіграшу, якщо Переможець дотримався умов 

чинних Правил у період з 19.03.2021 р. по 31.05.2021 р. 

 

8. Порядок нагородження 

8.1. Приз вручається Переможцю в офісі Організатора, який знаходиться за 

юридичною адресою Компанії: місто Київ, вул. Сурикова, 3а або грошовий 

еквівалент, зазначений у п.1.3 цих Правил, переказується Переможцеві за 

реквізитами, які він вказує в письмовому зверненні. 

8.2. Якщо Переможець відмовиться надати необхідну документацію та/чи 

вказати нові банківські реквізити для отримання грошового еквівалента (у разі 

закінчення терміну дії його банківської карти, яка вказана в письмовому 

зверненні), право на отримання Призу переходить наступному учаснику в 

списку.  

8.3. Переможець має повідомити Організатору формат, в якому бажає отримати 

Приз: автомобіль або грошовий еквівалент – протягом 24 годин з моменту 

оголошення результатів Розіграшу. У разі, якщо Переможець не повідомляє дану 

інформацію Організатору або не виходить на зв’язок у вказаний термін, право на 

отримання Призу переходить наступному учаснику в списку. 

8.3. Якщо 3 (троє) Переможців поспіль відмовляться від отримання Призу, Приз 

переходить до призового фонду Організатора.  

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

отримання Призу. 

8.5. Переможець не має можливості передавати право на отримання Призів 

третім особам та вимагати в Організатора отримання іншого еквівалента Призу, 

замість вказаного у чинних Правилах.  



8.6. Організатор має право на отримання контенту з Переможцем (фотографії, 

відео, коментарі для написання статті). 

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 період 

проведення Розіграшу будуть розміщуватися на порталі  https://www.dinero.ua/. 

9.3 Організатор Розіграшу на свій розсуд може вносити зміни до цих Правил 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. 

9.6. Організатор залишає за собою право обрати колір Призу та не несе 

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

користування, з вини користувача або компанії виробника. 

9.7. 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.  

 

 

 

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 і на умовах фінансового кредиту. 

  

https://www.dinero.ua/

