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1. Основні положення та визначення 

1.1. Акція “«Friends&Money (F&M)»” (далі – Акція) проводиться в межах          
стимулювальної рекламної кампанії та спрямована на привернення 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 – Фінансова Компанія). 

1.3. Опис Акції: 

Щоб взяти участь в цій Акції, Учасник Акції повинен привести трьох нових клієнтів             
(далі за текстом – Новий Клієнт), за умови, що останні успішно візьмуть першу позику              
у Фінансовій Компанії, на суму від 300 (трьохсот) гривень. У разі участі в Акції,              
Учасник Акції отримує право на грошові кошти у якості винагороди, за вирахуванням            
податків та зборів (ПДФО, військовий збір) залежно від того, якого рівня Нового            
Клієнта привів такий Учасник Акції. 

Усі нові клієнти, яких привів Учасник Акції Першого рівня, і які успішно візьмуть             
першу позику у Фінансовій Компанії автоматично стають Учасниками Акції Другого          
рівня. 

Усі нові клієнти, яких привів Учасник Акції Другого рівня, і які успішно візьмуть             
першу позику у Фінансовій Компанії автоматично стають Учасниками Акції Третього          
рівня. 

Усі нові клієнти, яких привів Учасник Акції Третього рівня, і які успішно візьмуть             
першу позику у Фінансовій Компанії автоматично стають Учасниками Акції         
Четвертого рівня. 

Усі нові клієнти, яких привів Учасник Акції Четвертого рівня, і які успішно візьмуть             
першу позику у Фінансовій Компанії автоматично стають Учасниками Акції П’ятого          
рівня. 

  

  



Існує 5 (п’ять) рівнів грошової винагороди для Учасника Акції Першого рівня: 

- Учасник Акції Першого рівня: якщо Учасник Акції Першого рівня приводить           
Нового Клієнта за умови, що останній успішно візьме першу позику у Фінансовій            
Компанії, на суму від 300 (трьохсот) гривень, то Учасник Акції Першого рівня            
отримує право на грошову винагороду у розмірі 50 гривень, за вирахуванням           
податків та зборів (ПДФО, військовий збір). 

  

- Учасник Акції Другого рівня: якщо Учасник Акції Другого рівня приводить Нового            
Клієнта за умови, що останній успішно візьме першу позику у Фінансовій Компанії,            
на суму від 300 (трьохсот) гривень, то Учасник Акції Першого рівня отримує право             
на грошову винагороду у розмірі 20 гривень, за вирахуванням податків та зборів            
(ПДФО, військовий збір). 

  

- Учасник Акції Третього рівня: якщо Учасник Акції Третього рівня приводить           
Нового Клієнта за умови, що останній успішно візьме першу позику у Фінансовій            
Компанії, на суму від 300 (трьохсот) гривень, то Учасник Акції Першого рівня            
отримує право на грошову винагороду у розмірі 11 гривень, за вирахуванням           
податків та зборів (ПДФО, військовий збір). 

  

- Учасник Акції Четвертого рівня: якщо Учасник Акції Четвертого рівня приводить           
Нового Клієнта за умови, що останній успішно візьме першу позику у Фінансовій            
Компанії, на суму від 300 (триста) гривень, то Учасник Акції Першого рівня            
отримує право на грошову винагороду у розмірі 10 гривень, за вирахуванням           
податків та зборів (ПДФО, військовий збір). 

  

- Учасник Акції П’ятого рівня: якщо Учасник Акції П’ятого рівня приводить Нового            
Клієнта за умови, що останній успішно візьме першу позику у Фінансовій Компанії,            
на суму від 300 (триста) гривень, то Учасник Акції Першого рівня отримує право на              
грошову винагороду у розмірі 9 гривень, за вирахуванням податків та зборів           
(ПДФО, військовий збір). 

  

  



1.4. Територія проведення Акції: Україна, за винятком зони ООС та тимчасово           
окупованих територій. 

2. Учасники Акції та основні визначення: 

2.1. До участі в Акції допускаються усі повнолітні громадяни України, котрі виконали            
умови Акції, що зазначені у пункті 1.3 у повному обсязі. Співробітники компанії ТОВ             
“ФК “ДІНЕРО” не мають права брати участі в Акції. 

2.2. Усі учасники Акції дають свою згоду на обробку персональних даних. 

3. Терміни: Терміни проведення акції: з 00:00 20.09.2019 р. по 23:59 31.12.2019 р.  

4. Для участі в Акції та отримання грошових коштів у вигляді винагороди, Учасники             
Акції всіх рівнів повинні: 

- внести у відповідні поля свої персональні дані; 

- прийняти умови Акції шляхом підписання їх електронним підписом (нанесенням          
одноразового ідентифікатора). 

5. Учасники Акції всіх рівнів отримують грошові кошти у вигляді винагороди лише за             
умови, якщо Новий Клієнт, якого привів Учасник Акції, або учасники інших рівнів по             
ним започаткованій ланці, заповнив анкету та подав заявку на отримання першої           
позики у Фінансової Компанії, щодо заявки якого Фінансовою Компанією було          
прийняте позитивне рішення і було успішно надано першу позику, при цьому Новий            
Клієнт зазначив унікальний ідентифікатор Учасника Акції (номер мобільного телефону         
Учасника Акції, який він вказав на сайті Фінансової Компанії, або інший унікальний            
ідентифікатор, який зазначений на сайті Фінансової Компанії). 

6. Підсумки по закінченню кожного місяця будуть опубліковані на сайті в розділі            
«Блог», а також в Instagram і Facebook https://www.facebook.com/FriendsAndsMoney/ зі         
списком, рейтингом і сумарним заробітком кожного клієнта компанії, що відповідає          
критеріям та бере участь в Акції «Friends&Money (F&M)». 

7. Виплати будуть здійснюватися автоматично на банківську карту, яка вказана в           
особистому кабінеті клієнта, протягом 5 банківських днів, після публікації інформації          
на офіційному сайті https://www.dinero.com.ua/ в розділі «Блог». Виплати будуть         
здійснюватися на початку наступного місяця, за попередній місяць. 

8. У разі порушення, невиконання або неналежного виконання Умов Акції Учасниками           
Акції всіх рівнів, право відповідного Учасника Акції або Нового Клієнта на отримання            
грошових коштів у якості винагороди анулюється. 
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9. Учасник Акції та Новий Клієнт не можуть отримати грошові кошти готівкою.  

10. Кількість Нових Клієнтів, яких може привести один Учасник Акції, не           
обмежується. 

11. У разі відмови Нового Клієнта від позики або її анулювання, за будь-яких             
незалежних від Фінансової Компанії обставин та причин, право Учасника Акції та           
Нового Клієнта на грошові кошти у вигляді винагороди анулюється. 

12. Важливо:  умови участі в акції будуть виконані лише у разі отримання першого             
кредиту в сервісі. До речі, якщо клієнту призначені соціальні виплати, радимо           
відмовитися від отримання бонусу, щоб не втратити право на фінансову підтримку з            
боку держави.  

13. Заборонено використання брендових ключів у контекстній рекламі (adwords,         
Yandex, mail, bing, тощо), ClickUnder/PopUnder, реброкерінг, мотивований трафік. 

14. У всьому, що не передбачено чинними Правилами, Організатор та учасники Акції            
керуються чинним законодавством України. 

15. Детальна інформація про Акцію, а також будь-які зміни про терміни проведення            
Акції будуть розміщуватися на сайті Організатора – ТОВ “ФК “ДІНЕРО” –           
https://www.dinero.com.ua/ 

16. Організатор Акції на свій розсуд може вносити зміни в чинні Правила Акції з              
урахуванням норм чинного законодавства. 
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