
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказом ТОВ «Глобал Кредит» 

від «14» вересня 2017року № 56  

 
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «1% НОВИМ КЛІЄНТАМ» 

ТОВ «Глобал Кредит» 
 

Ці правила встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «1% новим  
клієнтам» – маркетингового заходу для споживачів фінансових послуг (надалі – Акція). 

 
1. Організатор Акції 

 
1.1. Організатором Акції «1 % новим клієнтам » є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬЮ  «Глобал Кредит» (код за ЄДРПОУ 38266014, юридична адреса: 02175, м. 
Київ, Шосе Харківське, б. 53 (надалі – Організатор)).  

 
2. Учасники акції 

 
2.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні фізичні особи-громадяни України, які вперше 
оформляють Договори фінансових кредитів, в період з 15.09.2017 року по 31.10.2017 року 
(включно) в ТОВ «Глобал Кредит» за початковими умовами: 
 

Сума • 200 -10 000 грн. 

Плата за користування ( 
відсоткова ставка) 
застосовується в наступному 
порядку 

• при повному виконанні зобовязань за кредитним 
договором в період з 3 по14 день застосовується 
відсокова ставка в розмірі 1% в день; 

• при пролонгації існуючого Договору відсоткова ставка 
застосовується в розмірі  2% в день. 

Термін кредитування від 3 до 14 днів  

Мінімальна оплата 3%  

Ставка в прострочений період 1 % в день 

Штраф за прострочку  50 грн 

Пеня 2,5 % в день 

 
2.2. Всім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна в будь-який день 

впродовж всього Періоду проведення  Акції. 
2.3.Участь в акції є безкоштовною: Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників 

за їх участь в акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи 
конкурсом, а дані Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу. 
 

3. Мета та умови участі в Акції 
 

3.1. Метою Акції є популяризація та просування фінансових послуг з надання фінансових 
кредитів ТОВ «Глобал Кредит», формування та підтримка стабільного рівня зацікавленості та 
обізнаності споживачів фінансових послуг. 

3.2. Дана Акція є програмою лояльності в розумінні розділу 8 Правил надання фінансових 
кредитів з використанням засобів електронного зв’язку ТОВ «ГЛОБАЛ КРЕДИТ» у відповідній 
редакції, що розміщені на офіційному сайті https://globalcredit.ua/.  

3.3. Даний документ має статус офіційної письмової строкової публічної пропозиції (оферти) 
невизначеному колу осіб. Акцептуючи (приймаючи) цю оферту шляхом вчинення дій, прямо 
визначених в ній, створюються  правові наслідки, що обумовлені нижче. 

https://globalcredit.ua/


3.4. Факт підписання анкети означає його повне і всебічне ознайомлення та безумовне 
погодження з цими Правилами і прийняття на себе зобов’язання щодо їх належного виконання. 

3.5. Для прийняття участі в даній Акції необхідно оформити кредит відповідно до умов 
Правил надання фінансових кредитів з використанням засобів електронного зв’язку ТОВ 
«ГЛОБАЛ КРЕДИТ» та/або Положення про надання фінансових кредитів за рахунок власних та 
залучених коштів ТОВ «ГЛОБАЛ КРЕДИТ» у відповідній редакції на дату укладання відповідного 
договору, офіційний текст яких розміщений на сайті товариства https://globalcredit.ua/.  

 
4. Територія та період проведення Акції 

 
4.1. Акція проводиться у всіх зареєстрованих відділеннях ТОВ «Глобал Кредит», за винятком 

тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО (надалі – Територія Акції).  Це 
тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів 
та неможливості гарантувати там належне проведення Акції. 

*за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також ряду 
населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної 
безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності 
України» підписаного 13.04.2014. 

4.2. Період проведення Акції: з 00 годин 01 хвилини за київським часом 15.09.2017 року до  
23 годин 59 хвилин за київським часом 31.10.2017 року включно (надалі – Період проведення 
Акції). Період проведення Акції  може бути змінений ТОВ «Глобал Кредит» на будь-якому етапі 
проведення Акції за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, які не 
передбачалися та не могли бути передбачені  ТОВ «Глобал Кредит» на дату оголошення Акції. 

 
                                         5. Права та обов’язки організатора 
 
5.1. Продовжувати термін дії Акції, та змінювати умови Акції на новий термін розмістивши 

інформацію про це на сайті - globalcredit.ua не пізніше дня набрання чинності таких змін. 
5.2.Дотримуватись умов Акції згідно данних Правил. 
 
                                      6. Права та обов’язки Учасника Акції 
6.1. Ознайомитися з Правилами на відділенні ТОВ «Глобал Кредит» або на офіційному сайті 

Організатора. 
6.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному Правилами. 
6.3. Отримати інформація про зміни Правил в передбаченному Правилами порядку. 

 
7. Інші умови 

7.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом 
розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті ТОВ «Глобал Кредит» globalcredit.ua, сторінці в 
соціальній мережі www.facebook.com/globalcredit.ua, а також за телефоном: (097) 0978888 (з 
будь-яких телефонів в межах України). 
         7.2. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції підтверджують свою згоду на отримання 
безкоштовної інформації та рекламних матеріалів про продукцію Організатора, акцій та заходів, 
пов'язаних з діяльністю Організатора. 

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, 
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення 
приймається ТОВ «Глобал Кредит». 

https://globalcredit.ua/
https://globalcredit.ua/
http://www.facebook.com/globalcredit.ua

