ЗАТВЕРДЖЕНО
ТОВ «Фінансова Компанія
«Центр Фінансових Рішень»
30 травня 2018 року

ОФІЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ “ПРИВЕДИ ДРУГА!”
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Рекламну акцію «Приведи друга!» (далі – Акція) організовує та проводить ТОВ «Фінансова
Компанія «Центр Фінансових Рішень» (далі – «ФК «ЦФР»).
1.2. Акція діє з 01.06.2018 по 31.12.2018 включно (далі – Період проведення акції) та проводиться в 3 (три)
етапи, а саме:
- 1-й етап: з 01.06.2018 по 30.09.2018 включно;
- 2-й етап: з 01.10.2018 по 31.12.2018 включно.

1.3. Акція діє у відділеннях мережі ТОВ «Центр Фінансових Рішень» (далі – «КредитМаркет») 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 стала клієнтом «ФК «ЦФР» в Період проведення акції (далі Учасник ), може отримати винагороду за оформлений іншою фізичною особою - другом, родичем,
знайомим (далі - Друг) кредит в Період проведення Акції в порядку і на умовах, передбачених цим
Офіційним регламентом рекламної акції (далі – Регламент Акції).
2.2. В рамках Акції Учасник для отримання винагороди може рекомендувати іншій фізичній особі другу, родичу, знайомому (далі - Друг) звернутися до «ФК «ЦФР» для укладення кредитного
договору.
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 «ФК «ЦФР» в Період
проведення Акції;
- не є працівниками ТОВ «Фінансова Компанія «Центр Фінансових Рішень» та ТОВ «Центр
Фінансових Рішень» та членами їх сімей;
- порекомендували зацікавленій фізичній особі укласти з «ФК «ЦФР» кредитний договір в Період
проведення акції.
2.4. При відвіданні структурного підрозділу «КредитМаркет» Друг Учасника акції повинен
передати працівнику «КредитМаркет» купон або назвати номер кредитного договору Учасника
Акції під час оформлення заяви на кредит та оформити кредит.
2.5. Купони можна отримати у структурному підрозділі «КредитМаркет» під час або
після оформлення кредиту.
2.6. Для участі в Акції Учасник повинен здійснити наступні дії:
- рекомендувати Другові укласти з «ФК «ЦФР» кредитний договір в Період проведення Акції;
- передати купон або номер кредитного договору Другу, який бажає отримати кредит
у «ФК «ЦФР»;
- проінформувати Друга про необхідність передачі співробітнику «КредитМаркет» купону з
кодом Учасника або назвати номер кредитного договору Учасника при укладанні Другом
кредитного договору, що є обов'язковою умовою участі в Акції.
3. ОБМЕЖЕННЯ НА УЧАСТЬ В АКЦІЇ
3.1. Учасник отримає винагороду в разі оформлення Другом одного із кредитних продуктів: «Споживчий
Експрес-кредит КМЕ», «Кредит готівкою на перерахування КМЕ», «Кредит готівкою на перерахування
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КМЕ - грейс 6 міс», «Кредит готівкою для СПД КМЕ», «Споживчий Експрес-кредит - грейс 6 міс.»,
«Кредит для Slando КМЕ», «Споживчий Експрес-кредит - грейс 6 міс. СГ», «Кредит готівкою на
перерахування», «Кредит готівкою для СПД КМ», «Кредит Сімейний для СПД КМ», «Кредит Сімейний
КМ», «Кредит готівкою без довідки про доходи КМ», «Кредит Швидкий», «Кредит готівкою для
пенсіонерів», «Кредит на купівлю на авто», «Кредит на купівлю авто з порукою», «Кредит під заставу»,
«Кредит під заставу з порукою».
3.2. Кількість Друзів, яким Учасник може рекомендувати звернутися в «ФК «ЦФР» для укладення
кредитного договору, не обмежується.
3.3. Право на участь в Акції, а також на одержання винагороди не може бути віддана Учасником
третім особам.
4. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ВИНАГОРОДИ
4.1. При виконанні Учасником умов Акції «ФК «ЦФР» виплачує Учаснику:
- винагороду в розмірі 150 грн після оподаткування згідно законодавства за кожного Друга, який
отримав споживчий кредит в «ФК «ЦФР» в Період проведення Акції (перелік споживчих кредитів:
«Споживчий Експрес-кредит КМЕ», «Споживчий Експрес-кредит - грейс 6 міс.», «Кредит для Slando
КМЕ», «Споживчий Експрес-кредит - грейс 6 міс. СГ»).
- винагороду в розмірі 200 грн після оподаткування згідно законодавства за кожного Друга, який отримав
кредит готівкою в «ФК «ЦФР» в Період проведення Акції (перелік кредитів готівкою: «Кредит готівкою
на перерахування КМЕ», «Кредит готівкою на перерахування КМЕ - грейс 6 міс», «Кредит готівкою для
СПД КМЕ», «Кредит готівкою на перерахування», «Кредит готівкою для СПД КМ», «Кредит Сімейний
для СПД КМ», «Кредит Сімейний КМ», «Кредит готівкою без довідки про доходи КМ», «Кредит
Швидкий», «Кредит готівкою для пенсіонерів», «Кредит на купівлю на авто», «Кредит на купівлю авто з
порукою», «Кредит під заставу», «Кредит під заставу з порукою»).
4.2. «ФК «ЦФР» має право за своїм розсудом змінити розмір винагороди шляхом внесення
змін до Регламенту Акції.
4.3. Винагорода Учаснику виплачується в безготівковій формі в національній валюті
Україна шляхом зарахування на погашення кредиту Учасника в «ФК «ЦФР».
4.4. Право на одержання винагороди у Учасника не виникає, а право на отримання винагороди
Учасника,
що
виникло
раніше,
припиняється
при
настанні
наступних
обставин:
 Учасник відмовився від отримання Винагороди;
 кредитний договір, укладений між «ФК «ЦФР» та Учасником або Другом, припинений на момент
нарахування та виплати винагороди , незалежно від того, з чиєї ініціативи відбулося припинення
договору;
 у разі невиконання Учасником зобов'язань перед «ФК «ЦФР» на момент нарахування та виплати
винагороди за укладеним кредитним договором;
4.5. Нарахування та виплата винагороди Учасникам здійснюється «ФК «ЦФР»:
за підсумками 1-го етапу - в період з 22 до 31 жовтня 2018 року включно;
за підсумками 2-го етапу - в період з 21 до 31 січня 2019 року включно.
5. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ АКЦІЇ
5.1. Акція припиняє свою дію на наступний день Періоду проведення акції, при цьому «ФК «ЦФР»
вправі в будь-який момент в односторонньому порядку вносити зміни в Регламент Акції, розмістивши
повідомлення таке рішення на зовнішньому Інтернет-сайті www.KreditMarket.ua не пізніше, ніж за
1 (один) робочий день до дати введення в дію таких змін.
5.2. Регламент Акції та зміни до нього можна отримати в будь-якому Відділенні «КредитМаркет» та
на сайті www.KreditMarket.ua
5.3. Будь-які зміни «ФК «ЦФР» Регламенту Акції стають обов'язковими для Учасників з моменту
введення їх в дію.
5.4. Учасники повинні самостійно відслідковувати зміни в Регламенті Акції.
6. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ
6.1. «ФК «ЦФР» несе обов'язки податкового агента та самостійно утримує податок на доходи фізичних
осіб із оподаткованого суми для виплати винагороди та перераховує податок до бюджету.
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6.2. Зміни та доповнення до Регламенту Акції оформлюються додатками до нього.
6.3. 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».
6.4.
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».
6.5. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цим Регламентом та
зобов’язуються його виконувати.
6.6. 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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Додаток до офіційного регламенту рекламної акції «Приведи друга!»

Шановний клієнте!
Запрошуємо Вас взяти участь в рекламній акції «Приведи друга!», яка діє з 01.06.2018
по 31.12.2018 включно (детальні умови Акції, перелік кредитних продуктів, на які
розповсюджуються умови Акції розміщені на сайті www.KreditMarket.ua).

Крок 1. Порекомендуйте Вашому другу,

родичу, знайомому

(далі – Друг) звернутися до «ФК «ЦФР»
(ТМ «КредитМаркет») для укладення кредитного договору.

Крок 2. Отримайте 150 грн або 200 грн

на
погашення Вашого кредиту в «КредитМаркет» за кожний отриманий
Друзями споживчий кредит або кредит готівкою в «КредитМаркет» в
період дії Акції .
Учасник Акції має право на залучення необмеженої кількості друзів!
Важливо! При зверненні за кредитом в «КредитМаркет» за Вашою рекомендацією
Друг має надати працівнику «КредитМаркет» купон на отримання кредиту або назвати
номер Вашого кредитного договору.

Рекламна акція «ПРИВЕДИ ДРУГА!»

Рекламна акція «ПРИВЕДИ ДРУГА!»

(акція діє з 01 червня по 31 грудня 2018 р. включно).

(акція діє з 01 червня по 31 грудня 2018 р. включно).
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