
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
НОВОРІЧНОЇ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ  ТОВ “ІЗІ КРЕДИТ”

з 01 грудня 2012 по 14 січня 2013 року (далі - Правила)

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ
1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЗІ КРЕДИТ» (далі - ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ»), 
місцезнаходження:  Україна,  м.  Київ,  вул.  Оболонська  набережна  11,  корпус  3.  офіс  2  (далі  в  тексті  -  
"Організатор").

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні громадяни України (далі - "учасник Акції"/"учасники Акції").

3. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1.  Акція  проводиться  на  всій  території  України  відповідно  до  переліку  Підвідділів  Рекламно-кредитного 
відділу ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ», зазначеному в п. 9 цих Правил (далі - Підвідділ), у період з 1 грудня 2012 р. по 14 
січня 2013 р. включно (далі по тексту "строк проведення Акції").

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. Для участі в Акції необхідно протягом строку проведення Акції подати заявку та отримати кредит у ТОВ «ІЗІ 
КРЕДИТ». Отримання кредиту у ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» протягом строку проведення Акції є фактом участі учасника в 
Акції й не вимагає жодних інших підтверджень від учасника Акції. Право участі в Акції є безкоштовним.

*  під  кредитом  ТОВ  «ІЗІ  КРЕДИТ»  розуміється  кредит,  отриманий  за  правилами  отримання  кредитів,  
встановленими ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ»

4.2.  При отриманні  кредиту у  ТОВ «ІЗІ  КРЕДИТ» протягом строку проведення  Акції  кожному учаснику  Акції 
Організатор присвоює унікальний код (далі - Унікальний код учасника Акції).  Унікальний код учасника Акції  
бере участь у визначенні переможців, які отримають призи Акції на умовах, викладених у цих Правилах.

5. ПРИЗИ ТА ПОДАРУНКІ АКЦІЇ
5.1. Головні призи
5.1.2. Телевізор — 1 шт.
5.1.3. Мобільний телефон — 2 шт.
5.2. Приз другого рівня
5.2.1. портмоне - 20 шт.
5.3. Кількість призів обмежена й становить вищевказану кількість.
5.4.  Вартість,  модель,  розмір,  колір,  інші  параметри  та  характеристики  Призів  визначаються  на  розсуд 
Організатора й можуть не збігатися з очікуваннями учасників Акції. Призи Акції можуть відрізнятися від їхніх  
зображень у рекламних матеріалах (друкованих, аудіовізуальних, Інтернет і т.п.).
5.5. Кожному учаснику акції видається гарантований подарунок — магніт-записний блок.

6. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
6.1. Після закінчення строку проведення Акції створюється Єдиний список Унікальних кодів учасників Акції  для 
наступного визначення переможців Акції й заноситься в комп'ютерну програму. 
6.2.  Спеціально  створена  Комісія  для  визначення  переможців  (далі  -  Комісія)  не  пізніше  31  січня  2012  р. 
здійснює визначення переможців шляхом випадкової комп'ютерної вибірки з Єдиного списку Унікальних кодів 
учасників Акції, що виконали умови п.4. цих Правил, і які відповідають умовам цих Правил відповідно до такої  
послідовності:
   6.2.1.  визначається  по  одному  Унікальному  коду  учасників  Акції  -  переможців,  що  одержують  право  на 
отримання Головних призів Акції;
   6.2.2. після цього Комісія визначає  23 Унікальні коди учасників Акції - переможців, які одержують право на 
отримання Призів другого рівня Акції. Таким чином, формується Основний список Унікальних кодів учасників 
Акції - переможців
6.3.  Після  формування  Основного  списку  Унікальних  кодів  учасників  Акції  -  переможців,  Комісія  здійснює 
повторне визначення переможців Акції, у результаті чого в тій же послідовності формується Резервний список 
Унікальних кодів учасників Акції - переможців.
6.4.  Організатор  гарантує  об'єктивність  при  визначенні  переможців  Акції.  Рішення  Комісії  є  остаточним  й  
оскарженню не підлягає.
6.5. Основний список Унікальних кодів учасників Акції - переможців Організатор передає Підвідділам, які не  
пізніше 1 лютого 2012 року інформують переможців Акції  про результати визначення переможців й умови  
одержання призів у період з 1 лютого 2013 року по 15 лютого 2013 року за телефоном, номер якого учасник  
Акції вказав у заяві на видачу кредиту або шляхом прямого письмового повідомлення на адресу, яку учасник 



Акції  вказав  у  заяві  на  видачу  кредиту,  а  також  повідомляють  переможцям  Акції  контактну  інформацію 
Організатора.
6.6. Підвідділ зобов'язується в період з 1 лютого 2013 року по 15 лютого 2013 року надати кожному учаснику  
Акції  можливість  ознайомитися  з  результатами  визначення  переможців  Акції  (отримати  інформацію,  чи  є 
учасник Акції  переможцем Акції,  чи ні),  зателефонувавши до Підвідділу за телефоном, зазначеним в списку 
Підвідділів у п.9. цих Правил.
6.7.  У  випадку  відсутності  можливості  у  ТОВ  «ІЗІ  КРЕДИТ»  зв'язатися  із  переможцем  Акції  за  телефоном, 
зазначеним в заяві на видачу кредиту ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ», або відправити письмове повідомлення на адресу, 
зазначену в заяві на видачу кредиту ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та/або у випадку відмови переможця Акції від отримання  
призу,  у  результаті  чого,  один або кілька призів залишаться нерозподіленими між учасниками з Основного  
списку  імен  переможців  Акції,  призи  можуть  бути  розподілені  Організатором  між  учасниками  Акції  з 
Резервного  списку  імен  переможців  Акції  послідовно,  починаючи  з  номера  1  у  Резервному  списку  імен 
переможців Акції, у строки, затверджені Організатором на власний розсуд.

7. УМОВИ ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ АКЦІЇ
7.1. Для отримання Головних призів переможцю Акції необхідно:
7.1.1. Не пізніше "16" лютого 2012 року зв'язатися з Організатором Акції за телефоном гарячої лінії ТОВ «ІЗІ  
КРЕДИТ».
7.1.2. Не пізніше "1" березня 2012 року надати Організатору такі документи: ксерокопії паспорта й довідки про 
присвоєння ідентифікаційного номера.
7.1.3. У строк до "15" березня 2012 р. вчинити наступні дії:
7.1.3.1.  Отримати  сертифікат  від  Організатора  з  правом  на  отримання  призу  від  обраного  Організатором 
магазину електроніки. 
7.6.  Організатор  не  несе  відповідальності  за  ненадходження  (несвоєчасне  надходження)  коштів  на 
розрахунковий рахунок магазина  з  незалежних від  Організатора причин,  за  дії  магазину,  а  також за якість  
товарів та послуг, строки їхньої передачі або доставки магазином переможцю Акції.
7.7.  Ненадання у  зазначені  терміни документів,  перерахованих  у  п.7.1.2.  цих Правил, вважається відмовою  
переможця Акції від Головного призу, і Головний приз буде використано на розсуд Організатора.
7.8. Переможець Акції може отримати Головний приз, зазначений у п.5 цих Правил, лише після оформлення з 
представником  Організатора  всього  пакету  документів,  зазначеного  Організатором,  а  також  за  наявності  
оригіналу паспорта й довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
7.9. Для отримання Призів другого рівня переможцям Акції необхідно:
7.9.1. Не пізніше "15" лютого 2013 року надати Організатору такі документи: ксерокопії паспорта й довідки про 
присвоєння ідентифікаційного номера.
7.9.3. За умови звернення переможця Акції до Організатора в строки, зазначені в п.7.9.1. цих Правил, і надання 
документів,  Призи другого рівня  будуть надіслані  переможцям Акції  поштою не пізніше "15" березня 2013  
року, на адресу, повідомлену переможцем Акції Організатору.
   7.9.4.  Право на отримання Призу другого рівня зберігається за переможцем Акції  протягом 1 місяця після 
поштового повідомлення про можливість отримати зазначений приз за адресою, зазначеною в заяві на видачу 
кредиту  ТОВ  «ІЗІ  КРЕДИТ».  Всі  витрати  з  оплати  поштових  відправлень  бере  на  себе  Організатор.  Неявка 
переможця Акції  в  поштове відділення для отримання Призу  другого рівня означає відмову від  отримання 
Призу другого рівня. При цьому Приз другого рівня повертається Організаторові, Організатор розпоряджається  
ним на власний розсуд. Повторне розсилання Призів другого рівня не здійснюється.
7.10. Організатор не несе відповідальності за:
   7.10.1. Технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку, що використовуються під час 
проведення Акції.
   7.10.2. Неотримання переможцями Акції призів Акції з вини поштової служби, а також з причини зазначення 
переможцем Акції неправильної, неповної та/або не оновленої адреси.
   7.10.3.  Невиконання  (несвоєчасне  виконання)  учасниками  Акції  своїх  обов'язків,  передбачених  цими 
Правилами.
7.11.  У випадку,  якщо до 15 лютого 2013 р.  переможці  Акції  не  зв'яжуться  з  Організатором для отримання  
Головного  або  Призу  другого  рівня,  призи  вважатимуться  не витребуваними  переможцями  Акції,  й  такі 
переможці Акції вже не будуть вважатися переможцями і не матимуть права претендувати на призи Акції.  З 16 
лютого  2013  р.  Організатор  має  право  розподілити  всі  не  витребувані  призи  по  Резервному  списку  імен 
переможців Акції, починаючи з порядкового номера 1 у Резервному списку імен переможців Акції.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Організатор не вступає в суперечки між учасниками Акції щодо визнання учасників Акції претендентами на  
отримання призів Акції.
8.2. Відповідальність Організатора не виходить за межі призів Акції, зазначених у цих Правилах. Призи Акції  
обміну й поверненню не підлягають. Призи Акції не видаються в грошовому еквіваленті або у вигляді інших 
благ, не передбачених цими Правилами.



8.3.  Організатор Акції  звільняється від будь-якої  відповідальності  щодо призів Акції,  після отримання призів  
переможцями Акції.  Відповідальність за якість/гарантійне обслуговування продукції, що є призом Акції, несе  
безпосередній  виробник  такої  продукції.  Призи  Акції,  які  залишилися  не  врученими,  у  зв'язку  з  тим,  що 
учасники Акції  не виконали умови цих Правил, використовуються на розсуд Організатора.  У випадку,  якщо  
переможець  Акції  з  якихось  причин  не  може  отримати  приз  особисто,  такий  переможець  не  має  права 
передати/поступитися  призом  Акції  третій  особі.  У  такому  випадку  приз  Акції  використовується  на  розсуд  
Організатора.
8.4. Організатор Акції не відповідає за неможливість учасника Акції отримати/використати Головний й/або Приз  
другого рівня з якихось причин (у т.ч. внаслідок форс-мажорних обставин, внаслідок не надання переможцем 
Акції  необхідних  документів,  відсутності  в  переможця  Акції  оригіналу  паспорта  й  довідки  про  присвоєння  
ідентифікаційного номера тощо).
8.5. Оподаткування призів Акції здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
8.6. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
8.7.  Добровільно  надаючи  персональні  дані  про  себе,  учасники  Акції  підтверджують  свою  згоду  на  збір, 
зберігання, використання, обробку й поширення даних для цілей Акції Організатором й уповноваженими ними 
особами,  які  будуть  вживати  необхідних  заходів  для   захисту  персональних  даних  учасників  Акції  від 
несанкціонованого розголошення.
8.8.  Своєю участю в  Акції  всі  учасники Акції  повністю погоджуються із  цими Правилами і  зобов'язуються  їх  
виконувати. 

Ці Правила розміщені на сайті ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» за веб-адресою www.  icredit  .ua  .

9. СПИСОК ПІДВІДДІЛІВ
Бердичів, вул. Карла Лібкнехта, 26, ТЦ «Оноре де Бальзак», 3-й ет., тел.380672383425, 0414347471
Біла Церква, вул. Гординського, 2, оф. 103, тел.380676581449, 0456309698
Бровари, вул. Гагарина, 16, оф. 32, тел.380676581406, 0443610029
Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, 3 етаж, ліве крило, тел.380675018505, 0432692969
Вінниця-Ленинский, вул. Академіка Ющенка, 8, оф. 131, тел.380672312461, 0432602554
Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 43Д, 2-й ет., тел.380674347102, 0569566984
Дніпродзержинськ-Левобережный,    бул. Будівельників, 26Г, 3-й ет., тел.380672311889, 0569565039.
Дніпропетровськ, вул. Миронова, 10, тел.380676581076, 0567855078
Житомир, пл. Перемоги, 10, тел.380674405733, 0412551514
Жовті Води, вул. Кропоткіна, 47а, 1-й ет., тел.380675098835, 0565261441
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 40, оф.18, тел.380674467416, 0342540195
Кам'янець-Подільський, вул. Гагаріна, 48, тел.380675008150, 0384956176
Київ - Академмістечко, пр-т. Перемоги, 144, тел.380676581424, 0443610056
Київ - Дарниця, пр. Миру, 4, тел.380676581405, 0443610039
Київ - Оболонь, вул. Івашкевича, 6/8а, оф. 32, тел.380675065315, 0443610756
Київ - Святошинський, бул. Лепсе, 4, оф.35, тел.380675065429, 0443610357
Київ - Троещина, просп. Маяковського, 26, тел.380675065312, 0443610716
Київ - Харківський масив, вул. А.Ахматової, 14-а, оф.28, тел.380675065428, 0443610347
Кіровоград, вул. Гагарина, 9, тел.380674467438, 0522279897
Конотоп, вул. Миру, 40, тел.380674467411, 0544762894
Куп'янск, пл. Леніна, 34, тел.380675008224, 0574255233
Лозова, вул. Карла Лібкнехта, 15/9, тел.380674467460, 0574577022
Лубни, вул. Радянська, 89, тел.380675008285, 0536178128
Луцьк, вул. Воїнов Інтернаціоналістів, 1, тел.380675008170, 0332295758
Львів, вул. Наукова, 7-б, 1 ет., тел.380676581132, 322530320
Львів-Центр, вул. Замарстенівська, 36/23, тел.380672310997, 380676581127, 0322532021
Мелітополь, пр-т. Богдана Хмельницького, 53, тел.380675098803, 0619464290
Миколаїв, пр-т. Леніна, 141, тел.380675098847, 0512719695
Ніжин, вул. Московська, 5а, тел.380674443230, 0463191006
Нікополь, вул. Шевченка, 192 кв. 31, 32, тел.380675098875, 0566688131
Олександрія, вул. 6 грудня, 138, тел.380675009223, 0523576818
Павлоград, вул. Карла Маркса, 90, тел.380676580876, 0563215022
Полтава, вул. Фрунзе 2, оф. 209, тел.380675021319, 0532655669
Полтава-2
Рівне, вул. Київська, 10, тел.380672403590, 0362400197
Суми, вул. Воскресенська, 7, тел.380675009225, 0542740180
Суми-Ковпаковск, пр. Шевченка, 1а, тел.380672302918, 0542740106, 
Умань, вул.Чорного Рафаїла 20, 1-й ет., тел.380675098886, 0474442057
Харків, вул. Чернишевського 38, 3 ет. оф.3, тел.380676581075, 0577507130
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Херсон, вул. Белинського, 3, оф. 22 будинок Динамо, тел.380675098859, 0552399798
Хмельницький, вул. Проскурівська, 24, тел.380676581134, 0382779009
Хмельницький-Проскурив, пр. Миру, 69, оф. 321, тел.380672313181, 3827705923
Черкаси, вул. Смелянська 44, оф. 305, тел.380675008304, 0472502142
Чернівці, пр. Незалежності, 52а, тел.380672403605, 0372905505
Чернігів, пр.Миру, 53, оф.422, тел.380674430852, 0462973577
Чернігів-Деснянський, вул. 50 років РСФСР д.18, тел.380675031669, 0462930293
Шостка, вул. Депутатська, д.1, тел.380672403593, 0544971349


