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Каплунова Т.С.

Правила акції «Кредит без процентів» для клієнтів ТОВ «КУ «ЄКГ» (ТМ Eurogroshi)

1. Ці правила встановлюють порядок і умови проведення акції «Кредит без процентів»
(далі – Акція) - маркетингового заходу для клієнтів ТОВ «КУ «ЄКГ».
2. Організатором і виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю
«Кредитна установа «Європейська кредитна група» (код юридичної особи – 40203427,
місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 51) – далі Товариство.
3. Метою Акції є популяризація послуг Товариства на фінансовому ринку України, а
також підвищення рівня лояльності серед клієнтів Товариства.
4. Участь в Акції є абсолютно безкоштовною. Товариство не отримує жодної
винагороди від клієнтів за їх участь в Акції. Ця акція не є азартною грою, лотереєю, послугою в
сфері азартного бізнесу.
5. Акція проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим.
6. Період проведення Акції: з 13.07.21 по 31.07.2021.
7. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні
фізичні особи (споживачі фінансових послуг), які є громадянами України та проживають на її
території. Учасниками Акції можуть бути ті особи, які на період її проведення є споживачами
фінансових послуг Товариства.
8. Працівники Товариства та особи, які перебувають з ними у родинних зв’язках, а
також інші пов’язані з ними особи, до участі в Акції не допускаються.
9. Учасниками Акції можуть бути особи, які у Період проведення Акції уклали
кредитний договір з Товариством.
10. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним
її потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та
безвідкличної згоди з цими Правилами.
11. Участю в Акції клієнт підтверджує:
-

своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання і
дотримання; однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку своїх персональних даних, що
стали відомі Товариству, за умови дотримання вимог чинного законодавства
України.

12. За умовами Акції кожного дня протягом Періоду проведення Акції, починаючи з
13.07.2021, проводиться розіграш о 10:00 за допомогою сервісу на сайті: random.org. Розіграш
за вихідні та святкові дні проводиться наступного робочого дня. Результати розіграшу
публікуються на вкладці блог - Переможці «Спекотна акція кредит під 0%»
13. На даному сайті випадковим чином обирається єдиний переможець серед усіх
Клієнтів, які оформили перший кредит у Період проведення Акції протягом попередньої доби,
та єдиний переможець серед усіх Клієнтів, які оформили повторний кредит у Період
проведення Акції протягом попередньої доби.
14. Таким чином, кожного дня протягом Періоду проведення Акції Товариство буде
випадковим чином розігрувати два кредити без процентів: один – для Клієнтів, які оформили
перший кредит, другий – для Клієнтів, які оформили повторний кредит.
15. Переможцям розіграшу за умовами Акції повністю скасовується нарахування
процентів за користування кредитними коштами протягом строку, на який надається кредит
відповідно до умов Договору про надання фінансового кредиту.
16. У разі, якщо Клієнт – переможець розіграшу не погасить кредитну заборгованість у
встановлені у Договорі про надання фінансового кредиту строки, проценти за користування
кредитними коштами будуть нараховуватись з першого дня користування кредитними коштами
до дня повного погашення заборгованості за кредитом, але в будь-якому випадку не більше 90
(дев’яноста) календарних днів, починаючи з дня укладення Договору відповідно до умов
Договору про надання фінансового кредиту.
17. Клієнт – переможець розіграшу також має право скористатись послугою
пролонгації (продовження строку дії) договору. При цьому, проценти за користування
кредитними коштами будуть нараховуватись із першого дня дії пролонгації.
18. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом
розміщення Правил на офіційному сайті Товариства https://www.eurogroshi.com.ua/, а також за
телефоном: 0443903969.
19. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково
припинити її проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на сайті
https://www.eurogroshi.com.ua/ не пізніше дня вступу змін у силу.
20. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих
Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне
рішення приймається Товариством.
21. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

