
ЗАТВЕРДЖЕНО: 
 Наказом ТОВ «Глобал Кредит» 
від «26» червня 2019 року № 9 

 
 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ « Хештег літа» 
 

Ці правила встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «Хештег літа» – 
маркетингового заходу для споживачів фінансових послуг (надалі – Акція). 

 
1. Організатор Акції 

 
1.1. Організатором Акції «Хештег літа» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬЮ 

«ГЛОБАЛ КРЕДИТ» (код за ЄДРПОУ 38266014, юридична адреса: 01032, Україна, м. Київ, бул. Шевченка, 35 
(надалі – Організатор або Виконавець)).  

 
2. Учасники акції 

 
2.1. Участь у Акції мають право брати фізичні особи, які в Період проведення Акції з 01.07.2019 року 

по 31.08.2019 року (включно) прийме участь у конкурсі за умовами розміщення відповідного фото за 
тематикою «Літній відпочинок»  на офіційній сторінці https://www.facebook.com/globalcredit.ua або 
https://www.instagram.com/globalcredit.ua/ з хештегом #globalcredit 

 
Для участі в акції необхідно: 

• підписатися (бути підписником сторінок Глобал Кредит в соціальніх мережах) на наші сторінки 
інстаграм https://www.instagram.com/globalcredit.ua та фейсбук 
https://www.facebook.com/globalcredit.ua  

• лайкнути пост з умовами акції «Хештег літа» на сторінці Глобал Кредит в Instagram або Facebook  
• в коментарі до акційного посту відзначити одного або більше друзів, разом з яким відпочиваєш 

влітку за допомогою @ 
• розмістити фото з свого літнього відпочинку на своїй сторінці в Instagram або Facebook, вказавши 

в підписі до публікації хештег #ГлобалКредит 
2.2. В акції приймають участь всі клієнти які на  час дії акції уклали договір/або мають намір 

укласти договір фінансового кредиту з ТОВ «Глобал Кредит».    
2.3. В період проведення акції учасники акції мають право оформлювати Договори фінансових 

кредитів необмежену кількість разів. 
2.4. Для участі в проведенні акції у учасника має бути у наявності власна діюча банківська картка 

станом на дату проведення розіграшу. 
2.5. Всім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна в будь-який день 

впродовж всього Періоду проведення  Акції. 
2.6. 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 globalcredit.ua. 

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

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

3.5. Працівники ТОВ «Глобал Кредит» не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в 

ній участь. 
 

4. Територія та період проведення Акції 
 

4.1. Акція розповсюджується на усіх учасників ТОВ «ГЛОБАЛ КРЕДИТ» згідно умов п. 2.1. чинних 
Правил. 

4.2. Період проведення Акції: з 00 години 01 хвилини за київським часом 01.07.2019 року до  23 
години 59 хвилин за київським часом 01.09.2019 року включно (надалі – Період проведення Акції). Період 
проведення Акції може бути змінено 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. Призи акції 

 
         5.1. Загальний Призовий фонд складає 25000,00 гривень (двадцять п'ять тисяч гривень), з яких буде 

здійснено 15 (п’ятнадцять) грошових виплат, (сума вказана до вирахування податків та зборів, які 

підлягають утриманню та сплаті податковим агентом згідно вимог Податкового Кодексу України).  

5.2. Організатор є податковим агентом по відношенню до учасників Акції. 
         5.3. Розподіл  призового фонду відбуватиметься наступним чином:  

 

• Перший етап конкурсу с 01.07. по 14.07.19р.  

1 місце – 3000 грн. 

2 місце – 1000 грн. 

3 місце – 1000 грн.  

Визначення переможців конкурсу 15.07.19 

 

• Другий етап конкурсу с 15.07. по 28.07.19р.  

1 місце – 3000 грн. 

2 місце – 1000 грн. 

3 місце – 1000 грн.  

Визначення переможців конкурсу 29.07.19 

 

• Третій етап конкурсу с 29.07. по 11.08.19р.  

1 місце – 3000 грн. 

2 місце –  1000 грн. 

3 місце –  1000 грн.  

 

Визначення переможців конкурсу 12.08.19 

 

• Четвертий етап с 12.08. по 25.08.19р.  

1 місце – 3000 грн. 

2 місце – 1000 грн. 

3 місце – 1000 грн.  

Визначення переможців конкурсу 28.08.19 



 

• П’ятий етап конкурсу с 26.08. по 31.08.19р.  

1 місце – 3000 грн. 

2 місце – 1000 грн. 

3 місце – 1000 грн.  

Визначення переможців конкурсу 02.09.19 

 
6. Умови та порядок отримання призу 

 
6.1. Серед учасників Акції згідно п. 5.2. цих Правил буде випадково обрано 15 переможців за 

допомогою сервісу Random.org. Обраним переможцям буде одноразово перераховано  грошову 
(безготівкову) виплату в розмірі згідно п .5.5. цих правил (за мінусом вирахування податків та зборів, які 
підлягають утриманню та сплаті податковим агентом згідно вимог Податкового Кодексу України) на 
картковий рахунок банка  (банківську карту), данні якої  надасть переможець.  

Переможець повинен надіслати на електронну пошту marketing@globalcredit.ua власноруч 
заповнену заяву, в якій просить належним чином перевести виграш за вказаними у неї реквізитами банку, 
тобто: назва банку, № карткового рахунку, МФО банку, номер р/р.  

 6.2. В разі відсутності банківської карти у переможця, переможцю надається час на оформлення 
карткового рахунку у будь-якому Банку України та надання відповідних даних в ТОВ «Глобал Кредит» в 
термін до 5 (п’яти) робочих днів. Якщо переможець з будь-яких причин відмовляється та/або не надасть 
дані карткового рахунку, ТОВ «Глобал Кредит» залишає за собою право визначити іншого переможця 
шляхом вибору  наступного учасника зі списку переможців, або зарахувати умови акції не виконаними і 
зменшити призовий фонд на невиплачену суму. 

6.3. Призові кошти будуть зараховані на карту переможця впродовж 20-ти банківських днів, 
виключно після оголошення переможця на офіційному сайті компанії. 

6.4. Переможець Акції має підтвердити представнику Виконавця свої персональні дані, а саме:  
6.4.1. копію паспорта громадянина України,  
6.4.2. копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (довідки про присвоєння 

податкового номера),  
6.4.3. копії інших документів, необxiдних для отримання Подарунку, визначених 

Організатором/Виконавцем. 
6.5. Зазначена вище інформація повинна бути надана Переможцем Акції, як коректна та правдива. 

Зазначені копії документів повинні бути чіткими та розбірливими. Відповідальність за достовірність 
наданих даних несе Учасник Акції. 

6.6. Надання Учасником неправдивої інформації для участі в Акції є підставою для виключення 
Організатором Учасника з подальшої участі в Акції. 

6.7. Організатор має право на отримання контенту з переможцем (фото, відео, коментарі для 
написання статті). Переможець має право заявити про свою відмову від отримання виграшу. Така відмова 
має бути вказана у Звіті про проведення Акції. Переможець акції не має можливості  передавати право 
на отримання виграшу третім особам та вимагати в Організатора отримання іншого еквіваленту виграшу 
замість вказаного у чинних Правилах. У такому випадку, виграш автоматично переходить до наступного 
переможця за списком підведення підсумків. 

6.8. Відмова у наданні згоди на використання інформації та персональних даних Переможця або 
відмова підписувати Заяву-підтвердження, а також відмова від надання інформації, передбаченої п. 6.4. 
цих Правил, а так само надання її пізніше вказаного терміну або надання інформації, що має ознаки 
фальсифікації або є недостовірною/ невірною, позбавляє Переможця Акції права на отримання 
Подарунку та вважається відмовою Переможця Акції від отримання ним відповідного Подарунку. У 
такому випадку право на отримання відповідного Подарунку переходить до наступного за списком 
резервного переможця. Будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не 
розглядаються Організатором. 

mailto:marketing@globalcredit.ua


6.9. Переможці Акції будуть повідомлені засобами телефонного зв’язку, або через смс 
інформування за номером, який вказано при заповненні анкети на офіційному сайті компанії 
globalcredit.ua. 

6.10. У випадку, якщо Учасник виграв приз в одному із розіграшів, він не приймає участь в наступних 
розіграшах.  
         6.11. Приймання Учасником участі у Акції свідчить про приймання умов цих Правил та є 
автоматичним наданням згоди на обробку своїх персональних даних у порядку та на умовах, визначених 
п. 8.6. даних Правил. 

6.12. Незатребуваність переможцями виграшу протягом п’яти робочих днів з моменту оголошення 
результатів, позбавляє їх права на його отримання та виплату. В такому разі виграш буде анульовано. 

 
7. Права та обов’язки організатора 

 
7.1. 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. 
7.2. Дотримуватись умов Акції згідно даних Правил.  
7.3. 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. 

7.4. 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».  

 
8. Інші умови 

 
8.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил 

на офіційному інтернет-сайті globalcredit.ua, а також за телефоном   (097)0978888 (згідно з тарифами 
вашого оператора). 

8.2. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити або 
продовжити її проведення, розмістивши інформацію про це на сайті компанії не пізніше дня набрання 
чинності таких змін.  

8.3. 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. 

8.4. Учасники Акції беззастережно погоджуються з цими Правилами. 
8.5. Учасники Акції погоджуються, що у разі обрання їх Переможцем Акції відповідно до умов цих 

Правил, їх імена, прізвища та по батькові, місто проживання, цитати з інтерв’ю з ними можуть бути 
опубліковані та/або використовуватися у друкованих, аудіо та відео матеріалах Організатора, 
розміщуватися на його сайті, у будь-яких засобах масової інформації та інтернет-виданнях на вибір 
Організатора без додаткової спеціальної згоди Учасника, і таке використання ніяким чином не буде 
оплачуватися таким Учасникам. 

8.6. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам 
Акції повідомляється: 

8.6.1. Володільцем персональних даних Переможця Акції є Організатор Акції; 
8.6.2. персональні дані Переможця Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, 

рекламування послуги компанії, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; 
8.6.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 8.6.2. цих Правил, обробляються ім’я, 

прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, 
ідентифікаційний код, адреса реєстрації/проживання; 

8.6.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, 
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), 
знеособлення, знищення персональних даних; 



8.6.5. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є будь-які залучені організатором 
особи. Йому/їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом; 

8.6.6. персональні дані Переможця Акції, без отримання від нього окремої згоди та/або 
повідомлення його, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 8.6.2. цих 
Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Переможця Акції без згоди суб'єкта 
персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом 
України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини; 

8.6.7. персональні дані Переможця Акції, які були зібрані з метою, зазначеною в  п. 8.6.2. Правил, 
будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, 
яка вказана у п. 8.6.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку 
зберігання персональних даних; 

8.6.8. Переможець Акції володіє всіма правами, передбаченими Законом. 
 
 
 


