ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Новий 1%»
ТОВ «ФІНДОПОМОГА»

1. Організатор Акції.
1.1 Організатором Акції «Новий 1%» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНДОПОМОГА» (код за ЄДРПОУ 40915988; місцезнаходження: 04060, м. Київ, вул. Щусєва 36,
оф.19 (надалі – Організатор).

2. Учасники Акції.
2.1 Участь у Акції мають право брати фізичні особи – інтернет-користувачі, громадяни України,
резиденти які раніше не були клієнтами ТОВ «ФІНДОПОМОГА» (не мали діючих кредитних
договорів), які в Період проведення Акції, а саме: з 02.10.2017 до 31.12.2018 включно, заповнили
онлайн Заявку на Сайті ТОВ «ФІНДОПОМОГА».
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 та Виконавець Акції не отримують 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 Акції.
3.1 Метою Акції є: популяризація та просування фінансових послуг ТОВ «ФІНДОПОМОГА»,
формування та підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності споживачів фінансових
послуг з метою ефективного провадження господарської діяльності.

4. Територія та Період проведення Акції.
4.1 Акція проводиться на сайті ТОВ «ФІНДОПОМОГА».
4.2 Період проведення акції: з 02.10.2017 до 31.12.2018 включно (далі за текстом – «Період
проведення»).
4.3 Період проведення може бути змінений Організатором у будь-який час проведення Акції за
власним рішенням, у тому числі у разі настання обставин, які не передбачались та не могли бути
передбачені Організатором на дату оголошення Акції.

5. Умови та порядок отримання акційної пропозиції
5.1 Оформити кредит за акційною ставкою плати за користування кредитом 1% в день, може будь
який Учасник акції на суму до 5000грн (включно).
5.2 Акційний продукт може бути оформлений лише при оформленні онлайн заявки ТОВ
«ФІНДОПОМОГА» на сайті та отриманні кредиту на банківську картку Учасника вказану ним в
онлайн Заявці.

6. Права та обов’язки учасника акції.

6.1 Права Учасника Акції:
6.1.1 Ознайомитися з Правилами в представництвах ТОВ «ФІНДОПОМОГА»
6.1.2 Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.
6.1.3 Отримати інформацію про зміни Правил, в передбаченому Правилами порядку.
6.2 Обов‘язки Учасника Акції.
6.2.1 Виконати умови Акції відповідно до даних Правил Акції.

7. Права та обов’язки організатора акції.
7.1 Обов‘язки Виконавця:
7.1.1 Дотримуватись умов акції згідно даних Правил.
7.2 Права Виконавця:
7.2.1 Подовжувати термін дії акції, та змінювати умови акції на новий термін.

8. Обмеження.
8.1 Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у
законодавстві, та інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.

9. Способи та порядок інформування учасників акції про умови її
проведення.
9.1 Інформація щодо проведення Акції, в тому числі зміни умов проведення Акції, та Офіційні
правила Акції розміщуються на сайті ТОВ «ФІНДОПОМОГА».

