ЗАТВЕРДЖЕНО
ТОВ «Фінансова Компанія
«Центр Фінансових Рішень»
29 жовтня 2021 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 01.11.2021 по 15.01.2022 включно (далі – Період проведення Акції).
1.3. Акція діє у мережі ТОВ «Центр Фінансових Рішень», ТМ «КредитМаркет» (далі –
«КредитМаркет»), на всій території України, крім території АР Крим та м. Севастополь, а також
території проведення ООС.
2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
2.1. Фізична особа, яка є або стала клієнтом «ФК «ЦФР» в Період проведення акції (далі Учасник), отримує право на участь у розіграші призів за оформлення (укладений кредитний
договір) в Період проведення Акції іншою фізичною особою - другом, родичем, знайомим (далі
- Друг) одного із кредитів, перелік яких наведено в Додатку № 1 до Офіційного регламенту
рекламної акції (далі – Регламент Акції) в порядку і на умовах, передбачених Регламентом Акції.
2.2. В рамках Акції Учасник для отримання права на участь у розіграші призів може
рекомендувати іншій фізичній особі - другу, родичу, знайомому (далі - Друг) звернутися до «ФК
«ЦФР» для укладення кредитного договору. Пам'ятка для Учасника Акції наведено в Додатку
№ 2 Регламенту Акції.
2.3. Учасниками Акції можуть бути фізичні особи - громадяни України, які
відповідають нижчепереліченим вимогам:
- фізичні особи (далі за текстом – учасники Акції), які м а ю т ь д і ю ч и й к р е д и т н и й
д о г о в і р з ТОВ «ФК «ЦФР»;
- 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
повідомити працівнику «КредитМаркет» промокод (він же номер кредит ного
договор у) Учасника Акції, який порекомендував йому звернутися до «ФК «ЦФР» для
укладення кредитного договору, під час оформлення заяви на кредит та оформити кредит.
2.5. Для участі в Акції Учасник повинен здійснити наступні дії:
- рекомендувати Другові укласти з «ФК «ЦФР» кредитний договір в Період проведення Акції;
- передати п р о м о к о д Другу, який бажає отримати кредит у «ФК «ЦФР»;
- проінформувати Друга про необхідність повідомлення співробітнику «КредитМаркет»
промокоду Учасника при укладенні Другом кредитного договору, що є обов'язковою умовою
участі в Акції.
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3. ПРИЗОВИЙ ФОНД ДЛЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ.
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ ТА ОДЕРЖАННЯ ПРИЗІВ
3.1. Призовий фонд Акції (далі – Призи):
 1 (один) телевізор Hisense 55" 4K Smart TV (55A7GQ);
 2 (два) телевізори Hisense 43" 4K Smart TV (43A7GQ);
 10 (десять) пакетів сервісу онлайн медичних консультацій «Лікар Онлайн» строком дії 1
(один) рік.
3.2.
Для проведення розіграшу Призів створюється комісія (далі – Комісія).
3.3.
Розіграш призів відбудеться 25 січня 2022 року за допомогою random.org у
наступному порядку:
номери договорів Учасників Акції, за рекомендацією яких Друзі уклали кредитні
договори з «ФК «ЦФР» в період проведення Акції, заносяться до електронної бази даних
random.org для визначення переможців;
результати розіграшу призового фонду фіксуються в протоколі Комісії, який
підписується всіма членами Комісії.
3.4.
Відповідно до протоколу «ФК «ЦФР» сповіщає переможців Акції про виграш в
телефонному режимі, а також шляхом публікації підсумків розіграшу Призів на зовнішньому
Інтернет-сайті www.KreditMarket.ua
3.5.
У випадку, якщо особа – Учасник Акції, яка визначена переможцем Акції, в продовж
3-х місяців від дня публікації результатів розіграшу Призів на www.KreditMarket.ua не
звернулася до «ФК «ЦФР» за отриманням Призу, результати розіграшу Призів щодо цієї особи
вважаються недійсними.
3.6. Право на одержання Призу у Учасника не виникає, а право на отримання Призу Учасника,
що виникло раніше, припиняється при настанні наступних обставин:
 Учасник відмовився від отримання Винагороди;
 у разі невиконання Учасником зобов'язань перед «ФК «ЦФР» за укладеним
кредитним договором на момент закінчення терміну дії Акції .
4. ЗАОХОЧЕННЯ ДЛЯ ОСІБ – ДРУЗІВ, ЯКІ УКЛАЛИ З ТОВ «ФК «ЦФР»
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР ЗА РЕКОМЕНДАЦІЄЮ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ В
ПЕРІОД ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ
4.1. Особа (Друг), яка уклала з ТОВ «ФК «ЦФР» кредитний договір за рекомендацією Учасника
Акції в Період проведення акції отримує право на миттєвий дарунок - пакет сервісу онлайн
медичних консультацій «Лікар Онлайн» строком дії 1 (один) місяць.
4.2. Для активації сервісу онлайн медичних консультацій «Лікар Онлайн» Друг має отримати в
структурному підрозділі «КредитМаркет» пам'ятку користувача (Додаток № 3 до Регламенту
Акції).
5. ОБМЕЖЕННЯ НА УЧАСТЬ В АКЦІЇ
5.1. Учасник отримає право на участь в розіграші призів в разі оформлення Другом одного із
кредитних продуктів в Період проведення акції, перелік яких наведено в Додатку № 1 до
Регламенту Акції.
5.2. Кількість Друзів, яким Учасник може рекомендувати звернутися в «ФК «ЦФР» для
укладення кредитного договору, не обмежується.
5.3. Право на участь в Акції, а також на одержання винагороди не може бути віддана Учасником
третім особам.
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6. ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ АКЦІЇ
6.1. Регламент Акції та зміни до нього розміщуються «ФК «ЦФР» на сайті www.KreditMarket.ua
6.2. «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.
6.3. Будь-які зміни «ФК «ЦФР» Регламенту Акції стають обов'язковими для Учасників з
моменту введення їх в дію.
6.4. Учасники повинні самостійно відслідковувати зміни в Регламенті Акції.
7. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ
7.1. «ФК «ЦФР» несе обов'язки податкового агента та самостійно утримує військовий збір та
податок на доходи фізичних осіб із оподаткованої суми Призів та перераховує податки до
бюджету.
7.2. Зміни та доповнення до Регламенту Акції оформлюються додатками до нього.
7.3. Беручи участь в Акції, її Учасники надають свою згоду на публічне розкриття «ФК «ЦФР»
особистої інформації про с е б е в будь-якій формі і будь - яким способом на розсуд «ФК
«ЦФР».
7.4.
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 фотота 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».
7.5. Своєю участю в Акції Учасники повністю погоджуються з цим Регламентом Акції та
зобов’язуються його виконувати.
7.6. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення умов цього
Регламенту і/або питань, не врегульованих цим Регламентом Акції, остаточне рішення
приймається «ФК «ЦФР».
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Додаток № 1
до офіційного регламенту акції «Приведи друга!»

Перелік кредитних продуктів (кредитів)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Код кредиту
SPRD_REFINANCE_GRACE
SPRD_SPD_FAMILY_GRACE
SPRD_SPD_GRACE
SPRD_CASH_ALL_GRACE
SPRD_REFINANCE_GRACE_2
SPRD_REFINANCE_GRACE_BANK
SPRD_REFINANCE_MFO
SPRD_REFINANCE
SPRD_CAR
SPRD_CAR_AB
SPRD_CAR_FAMILY
SPRD_CAR_FAMILY_2
SPRD_CAR_FAMILY_AB
SPRD_CASH_ALL
SPRD_CASH_ALL_KME
SPRD_CASH_CAR
SPRD_CASH_CAR_FAMILY
SPRD_CORPORATE
SPRD_FAMILY
SPRD_KME
SPRD_REFINANCE_2
SPRD_SPD
SPRD_SPD_FAMILY
SPRD_SPD_KME

Назва кредиту
"Рефінанс Грейс"
"Все по 3 для ФОП з порукою"
"Все по 3 для ФОП"
"Кредит для Всіх - Грейс"
"Рефінанс Грейс 2"
"Рефінанс Грейс 3"
"Кредит на рефінансування МФО"
"Кредит на рефінансування"
"Кредит під заставу авто - веб"
"Кредит під заставу"
"Кредит під заставу авто з порукою - веб"
"Кредит під заставу з порукою +"
"Кредит під заставу з порукою"
"Кредит готівкою для всіх"
"Кредит готівкою для всіх КМЕ"
"Кредит на купівлю авто"
"Кредит на купівлю авто з порукою"
"Корпоративний"
"Кредит Сімейний КМ"
"Кредит готівкою на перерахування КМЕ"
"Кредит на рефінансування готівковий"
"Кредит готівкою для СПД КМ"
"Кредит Сімейний для СПД КМ"
"Кредит готівкою для СПД КМЕ"
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Додаток № 2
до офіційного регламенту акції «Приведи друга!»
Пам'ятка для Учасника Акції
Шановний клієнте!
Запрошуємо Вас взяти участь в рекламній акції «Приведи друга!», яка діє з 01.11.2021 по
15.01.2022 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. Надайте Другу, зацікавленому в оформленні кредиту в «ФК «ЦФР»
свій унікальний промокод _________________ для участі в Акції.
Якщо в період дії Акції за Вашим унікальним промокодом відбудеться оформлення
кредиту в «ФК «ЦФР», то Ваш Друг отримає миттєвий подарунок від нашого партнера
- сервіс онлайн медичних консультацій «Лікар Онлайн» на строк 1 (один) місяць з дня
активації сервісу, але не довше ніж до 16.02.2022 року.
За залучених Друзів, які оформили кредити (уклали кредитні договори) з «ФК «ЦФР»
(ТМ «КредитМаркет»), Ви стаєте учасником розіграшу призів, а саме:
•
1 (один) телевізор Hisense 55" 4K Smart TV (55A7GQ);
•
2 (два) телевізори Hisense 43" 4K Smart TV (43A7GQ);
•
10 (десять) пакетів сервісу онлайн медичних консультацій «Лікар Онлайн»
строком дії 1 (один) рік.
Розіграш призів відбудеться 25 січня 2022 року за допомогою random.org
Учасник Акції має право на залучення необмеженої кількості друзів! Більше залучених
друзів – більше шансів на виграш!
Важливо!
При зверненні за кредитом в «КредитМаркет» за Вашою рекомендацією Друг має надати
працівнику «КредитМаркет» унікальний промокод, який Ви йому передали з цієї пам’ятки.
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Додаток № 3
до офіційного регламенту акції «Приведи друга!»
Пам'ятка для користувача пакету
сервісу онлайн медичних консультацій «Лікар Онлайн»
ВІТАЄМО!
ВИ ВЛАСНИК ПАКЕТУ
«Лікар Онлайн»

ЩО ЦЕ ЗА СЕРВІС ТА ЯК ВІН ПРАЦЮЄ:





Якщо терміново необхідна консультація лікаря, а можливостей здійснити візит до клініки не
має – Вам допоможе медичний сервіс «Лікар Онлайн»:
Легкий доступ – консультація в один клік (відео / аудіо / чат)
Цілодобово – лікарі на зв`язку 24/7
Повноцінний прийом лікаря без відвідування медичного закладу – прийом відповідно
затверджених стандартів та протоколів.

ДЛЯ АКТИВАЦІЇ СЕРВІСУ НЕОБХІДНО:
1. Скачати мобільний додаток
Якщо у Вас iOS - https://apps.apple.com/ru/app/likar-online/id1453504242
Якщо у Вас Android
- https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.likaronline.telemed.android
або Ви можете зайти на сторінку реєстрації на сайті https://likaronline.com.ua/ або за QR кодом

2. Пройти процедуру реєстрації, під час якої необхідно ввести
Промокод_____________
3. Отримати онлайн консультацію чергового лікаря або записатися на
зручний для себе час
ТЕРМІН ДІЇ ПАКЕТУ «Лікар Онлайн» - 1 (один) місяць з дня активації сервісу,
але не довше ніж до 16.02.2022 року.
Якщо Ви не можете увійти до системи, звернутись до служби підтримки:
+38 (063) 387-15-28 або пошта support@likaronline.com.ua
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