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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Рекламну акцію «КартБЕК від КредитМаркет» (далі – Акція) організовує та проводить ТОВ 

«Фінансова Компанія «Центр Фінансових Рішень» (далі – «ФК «ЦФР»). 

1.2. Акція діє з 23 по 30 листопада 2020 року включно (далі – Період проведення акції). 

1.3. Акція діє в точках продажів мережі ТОВ «Центр Фінансових Рішень», ТМ «КредитМаркет» 

(далі – «КредитМаркет»), розташованих в ТЦ «Епіцентр», на всій території України, крім 

території АР Крим та м. Севастополь, а також території проведення ООС. 

                                                                    

 

      

2.  УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

 

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

переліченим нижче умовам та вимогам (далі – Учасники):  

- фізичні особи, які в Період  проведення Акції оформили кредит на суму від 10 000 грн (від 

десяти тисяч гривень) в точках продажів мережі «КредитМаркет», розташованих в ТЦ 

«Епіцентр».; 

-  не є працівниками ТОВ «Фінансова Компанія «Центр Фінансових Рішень» та ТОВ «Центр 

Фінансових Рішень». 

2.2. Право на участь в Акції, а також - на одержання заохочення не може бути передано 

Учасником Акції третім особам. 

 

 

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ 

 

3.1. При виконанні умов Акції Учасники отримують заохочення в залежності від суми кредиту, 

оформленого під час дії Акції в точках продажів мережі «КредитМаркет», розміщених в ТЦ 

«Епіцентр», а саме: 
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Сума кредиту, грн. Заохочення 

Від 10 000 грн до 20 000 грн Подарункова картка «Епіцентр» на суму 100 грн. 

Від 20 001 грн до 30 000 грн Подарункові картки «Епіцентр» на суму 200 грн. 

Від 30 001 грн до 50 000 грн Подарункові картки «Епіцентр» на суму 300 грн. 

Від 50 001 грн  Подарункові картки «Епіцентр» на суму 500 грн. 

3.2. «ФК «ЦФР» має право за своїм розсудом змінити розмір заохочення шляхом внесення змін 

до Регламенту Акції.  

3.3. Право на одержання заохочення в Учасника не виникає, а право на отримання Заохочення 

Учасника, що виникло раніше, припиняється якщо Учасник відмовився від отримання 

заохочення. 

 

 

4. ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ АКЦІЇ 

 

4.1. Регламент Акції та зміни до нього розміщуються «ФК «ЦФР» на сайті 

www.KreditMarket.ua  

4.2. «ФК «ЦФР» вправі в будь-який момент в односторонньому порядку вносити зміни в 

Регламент Акції, розмістивши повідомлення про таке рішення на зовнішньому Інтернет-

сайті www.KreditMarket.ua не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день до дати введення в дію 

таких змін. 

4.3. Будь-які зміни «ФК «ЦФР» Регламенту Акції стають обов'язковими для Учасників з 

моменту введення їх в дію.  

4.4. Учасники повинні самостійно відслідковувати зміни в Регламенті Акції.  

 

 

5. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ 

 

5.1. «ФК «ЦФР» несе обов'язки податкового агента та самостійно утримує військовий збір та 

податок на доходи фізичних осіб із оподаткованої суми заохочення та перераховує податки 

до бюджету.  

5.2. Зміни та доповнення до Регламенту Акції оформлюються додатками до нього. 

5.3. Беручи участь в Акції, її Учасники надають свою згоду на публічне розкриття «ФК 

«ЦФР» особистої інформації про Учасників Акції в будь-якій формі і будь - яким способом 

на розсуд «ФК «ЦФР». 

5.4.  Учасники Акції підтверджують можливість публікації інформації про себе (ім’я, 

прізвище) у засобах масової  інформації  (а також у мережі Інтернет). Учасники Акції 

погоджуються, що їхні дані можуть бути внесені «ФК «ЦФР» до бази даних та надалі 

використані «ФК «ЦФР» без будь-яких часових обмежень – у тому числі з  рекламною 

метою, для надсилання  інформації, повідомлень тощо. Учасники погоджуються  на 

проведення  фото- та кінозйомки за їхньої участі, а також погоджуються, що їхні імена та 

фотографії можуть бути оприлюднені або використані «ФК «ЦФР» в будь-яких 

друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, засобах масової інформації (а також у мережі 

Інтернет), в тому числі з рекламною метою, без будь-якої компенсації з боку «ФК «ЦФР». 

5.5. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цим Регламентом та 

зобов’язуються його виконувати. 

5.6. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення умов цього 

Регламенту і/або питань, не врегульованих цим Регламентом, остаточне рішення 

приймається «ФК «ЦФР».  
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