
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

 Наказом ТОВ «Глобал Кредит» 

                                                                                             від « 19» червня 2018 року № 50 

 
ОФІЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ “ПРИВЕДИ ДРУГА!” 

 
Цей регламент встановлює порядок та умови проведення рекламної акції «Приведи друга» – 

маркетингового заходу для споживачів фінансових послуг (надалі – Акція). 
 

1. Організатор Акції 
1.1. Організатором Акції «Приведи друга» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬЮ 

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

1.2. Акція діє у відділеннях мережі ТОВ «Глобал Кредит» (далі – «Глобал Кредит») на всій території 
України за винятком АР Крим, Донецької та Луганської областей.  

 
2. Порядок та умови участі 

2.1. У рамках Акції фізична особа, що є клієнтом «Глобал Кредит» та не має простроченої 
заборгованості за діючими зобов’язаннями станом да дату проведення Акції (далі - Учасник), може 
отримати винагороду за оформлений іншою фізичною особою - другом, родичом, знайомим, тощо (далі 
- Друг) кредит в Період проведення Акції в порядку і на умовах, передбачених цим Офіційним 
регламентом рекламної акції (далі – Регламент Акції).  

2.1.1. Період проведення Акції - з 20.06.2018 року по 19.06.2019 року (включно). 
2.2. В рамках Акції Учасник для отримання винагороди може рекомендувати іншій фізичній особі - 

другу, родичу, знайомому (далі - Друг) звернутися до «Глобал Кредит» для укладення кредитного 
договору за наступними умовами: 

 

Сума Від 200 до 10 000 грн. 

Плата за користування (відсоткова ставка) 2% в день  

Термін кредитування до 14 днів  

 
2.3. Учасниками Акції можуть бути фізичні особи - громадяни України, які відповідають 

нижчепереліченим вимогам: фізичні особи (далі за текстом – учасники Акції), які  оформили кредит у 
«Глобал Кредит» в Період проведення Акції та не є працівниками ТОВ «Глобал Кредит» - 
порекомендували зацікавленій фізичній особі укласти в перший раз кредитний договір з «Глобал Кредит» 
в Період проведення Акції.  

2.4. При відвіданні структурного підрозділу «Глобал Кредит» Друг Учасника Акції повинен зазначити 
в анкеті номер телефону друга, що міститься у відповідній базі та  є клієнтом компанії. В разі зазначення 
коректного номеру, у відповідь на телефонний номер Учасника приходить СМС повідомлення з кодом 
підтвердження, яке останній має пред’явити для отримання винагороди.  

2.5. Учасник Акції може використати код з СМС лише один раз.        
 

3. Обмеження на участь в Акції 
3.1. У Акції не приймають участь наступні особи: 

1) клієнти, що звертались до відділення Організатора, проте кредит яким не був схвалений та 
оформлений; 

2) мають прострочені зобов’язання перед Організатором; 
3) штатні працівники організатора. 

  
4. Розмір і порядок одержання винагороди 

4.1. За кожного фактично залученого клієнта (Друга) який відповідає умовам Акції «Глобал Кредит» 
Учасник отримає винагороду в розмірі 100 грн (сто гривень 00 коп.). 

4.2. Організатор є податковим агентом по відношенню до Учасників акції. 



4.3. Кількість Друзів, яким Учасник може рекомендувати звернутися в «Глобал Кредит» для 
укладення кредитного договору, не обмежується.  

4.4. Право на участь в Акції, а також на одержання винагороди не може бути передано Учасником 
третім особам.  

4.5. Винагорода Учаснику виплачується в касі будь якого відділення Організатора в готівковій формі 
в національній валюті України.  

 
5. Припинення дії Акції 

5.1. Акція припиняє свою дію з моменту оприлюднення повідомлення про таке припинення на сайті 
www.globalcredit.ua.  

5.2. Регламент Акції та зміни до нього можна отримати в будь-якому Відділенні «Глобал Кредит» та 
на сайті www.globalcredit.ua. 

5.3. Будь-які зміни «Глобал Кредит» Регламенту Акції стають обов'язковими для Учасників з 
моменту їх оприлюднення.  

5.4. Учасники повинні самостійно відслідковувати зміни в Регламенті Акції.  
 

6. Інші умови Акції 
6.1. Беручи участь в Акції, її Учасники надають свою згоду на публічне розкриття «Глобал Кредит» 

особистої інформації про Учасників Акції в будь-якій формі і будь - яким способом на розсуд ТОВ «Глобал 
Кредит». 

6.2. 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».  
 


