
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«Новорічна мрія!» 

ТОВ «Глобал Кредит» 

Ці правила (надалі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції  – 

«Новорічна мрія!» маркетингового заходу для споживачів фінансових послуг, який передбачає 

встановлення спеціальних умов споживчого кредитування (процентної ставки) для визначеної 

умовами цих Правил категорії клієнтів ТОВ «Глобал Кредит» (надалі – Акція). 

1. Організатор Акції 

1.1. Організатором Акції «Новорічна мрія!» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬЮ  

«Глобал Кредит» (код за ЄДРПОУ 38266014, юридична адреса: Київ, бул. Шевченко, 35  (надалі – 

Організатор)). 

2. Учасники акції 

2.1. Участь у Акції «Новорічна мрія!» мають право брати фізичні особи-громадяни України, які вже 

мають діючі кредитні Договори, або оформили/мають намір оформити кредитні договори ТОВ 

«Глобал Кредит» в період з 08.12.2019 року по 08.01.2020 року (включно) в  за винятком осіб 

визначених п. 2.4 цих Правил. 

2.2. Для того щоб стати учасником Акції «Новорічна мрія!» необхідно заповнити акційну форму 

(анкету учасника) на сайті globalcredit.ua. До участі в Акції будуть зараховані анкети які містять 

правдиві персональні дані ПІБ (згідно паспортних даних), номер телефону, емейл , а так само 

залишити опис/побажання вашої Новорічної мрії, яку ви бажали би до здійснення. 

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

всього Періоду проведення  Акції. 

2.4. Участь в Акції є безкоштовною. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою в сфері грального 

бізнесу, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу. 

2.5. Працівники ТОВ «Глобал Кредит» та особи, які перебувають з ними в родинних зв'язках, а також 

інші пов’язані з ними особи, до участі в Акції не допускаються. 

3. Мета Акції 

3.1. Метою акції є популяризація та просування фінансових послуг ТОВ «Глобал Кредит», формування 

та підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності споживачів фінансових послуг. 

4. Територія та період проведення Акції 

4.1. Акція проводиться на всій території України*, 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 з боку Замовника та/або Виконавця 

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 08.12.2019 року до  23 годин 

59 хвилин за київським часом 08.01.2020 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. Призи акції 
 

5.1. Загальний Призовий фонд складає 50000 (п’ятдесят тисяч гривень), 00 коп.  

Розподіл призового фонду: 

1) Перше місце – виконання мрії вартістю не більше 25000 грн. до оподаткування. 

2) Друге місце – виконання мрії вартістю не більше 15000 грн. до оподаткування. 

3) Трете місце – виконання мрії вартістю не більше 10000 грн. до оподаткування. 

5.2 Організатор є податковим агентом по відношенню до учасників Акції. 

 
 5.3.  Розіграш усіх призів відбуватиметься наступним чином:  

09.01.2020 р. за допомогою сервісу random.org ми визначимо 3-х переможців акції. Результати 
оголосимо до кінця наступного дня, а саме – 10.01.2020 року на сайті globalcredit.ua, а також на наших 
сторінках у соціальних мережах Facebook та Instagram. 

  5.3.1. До розіграшу будуть зараховані повністю заповненні анкети, відповідно до п. 2.2. цих правил. 

6. Умови та порядок отримання призу 
 
     6.4. Переможець Акції має підтвердити представнику Виконавця свої персональні дані, а саме:  

6.4.1. копію паспорта громадянина України,  
6.4.2. 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. Переможці Акції, одержуючи право на отримання Подарунку, підписують з Організатором 
та/або третіми особами, залученими ним для проведення Акції, документ, форма якого визначається 
Організатором, та на підставі якого Переможці Акції отримують Подарунок (далі – Заява-
підтвердження) не пізніше 30 (тридцятого) робочого дня від дати визначення Переможця. 

    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. 

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

  6.10. У разі, якщо відповідний представник ТОВ «Глобал Кредит» з будь-яких причин, не зможе 
зв`язатися з Переможцем протягом 48 годин з моменту обрання Переможця, ім`я Переможця буде 
визначатися повторно. 
           6.11. У випадку, якщо Учасник виграв приз в одному із розіграшів, він не приймає участь в 
наступних розіграшах.  



           6.12. Усі переможці отримають виконання своєї Новорічної мрії згідно розподіленого призового 
фонду п.5.1. цих правил, у вигляді придбання відповідних товарів за рахунок компанії Глобал Кредит, в 
термін не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з моменту подачі переможцями відповідних документів 
згідно п.6 цих правил, на адресу marketing@globalcredit.ua. 
           6.13. Грошова компенсація не передбачена, але при відсутності можливості придбання будь- 
яких товарів зі списку переможця, залишається на розсуд Організатора Акції. 
           6.13.1. Виняток на придбання товарів (алкоголь, товари інтимного характеру, товари на які 
відсутні платіжні документи або касовий чек). 
           6.14. 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. 2.82 даних Правил. 
            

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, а також за телефоном: (097)0978888 

(з будь-яких телефонів в межах України). 

7.2. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити або 

продовжити її проведення, розмістивши інформацію про це на сайті - globalcredit.ua не пізніше дня 

набрання чинності таких змін.  

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». 

8. Права учасника акції 

8.1. Кожен учасник Акції має право: 

8.1.1. ознайомитися з цими Правилами Акції «Новорічна мрія!»  від ТОВ «Глобал Кредит»; 

8.1.2. прийняти участь в Акції в порядку, визначеному цими Правилами; 

8.1.3. отримати інформацію про зміни Правил, в передбаченому цими Правилами порядку. 

mailto:marketing@globalcredit.ua

