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ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Є-КЕШ»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«ЯБЛУКО ПІД ЯЛИНКУ»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Організатором та виконавцем Акції «ЯБЛУКО ПІД ЯЛИНКУ» (далі –
Акція) для клієнтів є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Є-КЕШ».
1.2.
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «ЯБЛУКО ПІД ЯЛИНКУ» ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Є-КЕШ» (далі – Правила Акції) – офіційні
правила Акції, які розміщені на сайті Товариства та розроблені відповідно до внутрішніх
ПРАВИЛ НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ
ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ та ПРАВИЛ НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (далі –
Правила Товариства), та які регламентують порядок прийняття участі фізичних осіб –
клієнтів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Є-КЕШ» (далі
– Товариство) в розіграші призів від Товариства.
1.3.
Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу
чи конкурсом, а ці Правила Акції не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами
конкурсу.
1.4.
Правила розроблені Товариством з метою заохочення клієнтів в отриманні
фінансових послуг
2. ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ
2.1.
Товариство
–
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Є-КЕШ» (далі – ТОВ «Є-КЕШ»), код ЄДРПОУ 41548844;
місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, б. 7-А.
2.2.
Сайт Товариства – www.ecash.ua
2.3.
Учасник Акції – фізична особа-споживач фінансових послуг Товариства з
необхідним об’ємом дієздатності та правоздатності згідно законодавства України, яка є
новим клієнтом Товариства, та з якою Товариством в період з 16.11.2020 року по
17.01.2021 року вперше буде укладено кредитний договір/договір про споживчий кредит
(на суму 2000 грн. і більше), за умови відсутності простроченої заборгованості за таким
кредитним договором/ договором про споживчий кредит.
2.4. Приз – індивідуальні подарунки, що будуть розіграні серед Учасників Акції на
умовах даних Правил Акції, а саме:
2.4.1. Основні призи:
Найменування

Кількість Ціна, грн., за одиницю *

Apple iPhone 11 64GB

1

22999

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Silver

2

12499

Apple AirPods with Charging Case

5

5299

* роздрібні ціни, отримані з веб-сайту https://rozetka.com.ua/, без ПДВ
2.4.2. Додаткові призи: 200 поповнень рахунку мобільного телефона по 150 грн.
2.5.
Інші терміни вживаються відповідно до чинного законодавства та Правил
Товариства.

3. ПЕРІОД ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1.
Акція розпочинається з 16.11.2020 року та завершується 22.01.2021 року
проведенням другого етапу розіграшу Призів.
3.2.
Акція проводиться на всій території України за виключенням тимчасово
окупованої території АР Крим та м. Севастополя, тимчасово окупованих територій у
Донецькій та Луганських областях (зонах проведення операції об`єднаних сил на
території Донецької та Луганської областей) (далі – Територія).
3.3.
Період дії цієї Акції може бути змінено в односторонньому порядку
Товариством.
4. УМОВИ ПРИЙМАННЯ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1.
Учасниками Акції є повнолітні, повністю дієздатні та правоздатні фізичні
особи, які є громадянами України та проживають на території України, а також
відповідають критеріям, зазначеним у внутрішніх Правилах Товариства.
4.2.
Учасник Акції має бути новим клієнтом – споживачем фінансових послуг
ТОВ «Є-КЕШ», який у період з 16.11.2020 року по 17.01.2021 року вперше укладе з
Товариством кредитний договір/договір про споживчий кредит (на суму 2000 грн. і
більше) та користуватиметься кредитом за договором не менше як протягом 21
календарних днів (без допущення прострочення виконання грошового зобов’язання).
4.3.
Потенційний Учасник Акції зобов’язується самостійно ознайомитися з
Правилами Акції на Сайті Товариства.
4.4.
Учасник Акції безумовно та безвідклично погоджується з умовами даних
Правил Акції шляхом ініціювання укладання в період з 16.11.2020 року по 17.01.2021 року
першого кредитного договору/договору про споживчий кредит.
4.5.
Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням Учасника.
4.6.
Кількість Учасників Акції необмежена.
5. УМОВИ АКЦІЇ
5.1. Умови Акції полягають в тому, що Учасники Акції, які в межах періоду з
16.11.2020 року по 17.01.2021 вперше уклали кредитний договір/договір про споживчий
кредит з Товариством на умовах цих Правил Акції, приймають участь в розіграші Призів
від Товариства у разі дотримання умов Правил Акції.
5.1.1. Перший кредитний договір/договір про споживчий кредит має бути оформлений
на суму 2000 грн. і більше та за ним не має обліковуватися прострочена заборгованість.
5.1.2. У разі, якщо Учасник Акції допустить прострочення виконання грошового
зобов’язання за кредитним договором/договором про споживчий кредит, передбаченим
п.5.1. цих Правил Акції, умови Акції для такого Учасника Акції скасовуються.
5.1.2.1. У разі, якщо у період з дати визначення переможця Акції по дату вручення
Призу переможець Акції прострочить виконання грошового зобов’язання за кредитним
договором/договором про споживчий кредит, умови Акції для такого
Учасника/переможця Акції скасовуються та Товариство залишає за собою право розіграти
вивільнений Приз серед інших Учасників Акції.
5.1.3. Учасник Акції/переможець Акції має забезпечити фактичний строк
користування кредитом за договором не менше ніж 21 календарних днів.
5.1.4. У разі, якщо на момент проведення розіграшу Призів Учасник Акції не має
фактичного строку користування кредитом в 21 календарних днів, Учасник Акції приймає
участь в розіграші Призів. При цьому, у разі визнання його переможцем за результатами
розіграшу, такий переможець Акції зобов’язаний виконати умову щодо 21 календарних
днів фактичного строку користування кредитом (без допущення прострочення виконання
грошового зобов’язання), після чого переможець Акції матиме змогу отримати свій
виграний Приз.
5.2. Розіграш Призів за даною Акцією проводиться у два етапи:

а. Перший етап - 18.12.2020, в межах якого розігруються ½ кількості Додаткових
призів.
b. Другий етап - 22.01.2021, в межах якого розігруються Основні призи та ½ кількості
Додаткових призів.
5.4. Спосіб визначення переможця Акції – рандомайзер.
5.5. За результатами розіграшу один переможець отримує один Приз.
5.5. За результатами проведення розіграшів всього буде визначено 208 переможців
Акції, номери кредитних договорів/договорів про споживчий кредит яких будуть
опубліковані на Сайті Товариства.
5.6. У разі відмови переможця Акції від отримання основного призу (в тому числі
виражену засобами телефонного зв’язку) та/або нез’явлення переможця Акції за
отриманням основного призу у визначені Товариством місце та час, умови Акції для
такого Учасника/переможця Акції скасовуються та Товариство залишає за собою право
розіграти вивільнений Приз серед інших Учасників Акції.
6. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ
6.1. Товариство залишає за собою право змінювати перелік Учасників Акції та умови
Акції або припинити дію Акції та проведення розіграшу в цілому без попереднього
повідомлення Потенційного учасника та/або Учасника Акції, розмістивши інформацію
про це на Сайті Товариства.
6.2. У разі невиконання переможцем Акції умов даної Акції, Товариство до моменту
вручення Призу такому переможцю Акції залишає за собою право змінювати перелік
переможців Акції без попереднього повідомлення про це переможця Акції.
6.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих
Правил Акції, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими
Правилами Акції, остаточне рішення щодо цього приймається Товариством. При цьому,
рішення Товариства вважаються кінцевими і не підлягають оскарженню.
7. ЗГОДА УЧАСНИКІВ НА ЗБІР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
7.1.
Приймаючи участь у Акції, особа підтверджує:
7.1.1.
своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання
та дотримання;
7.1.2.
однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку, оновлення (в тому числі
уточнення) та поширення своїх персональних даних, які стали відомі Товариству, за
умови дотримання вимог чинного законодавства України;
7.1.3.
ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному
Законом України «Про захист персональних даних», та надання згоди на їх включення до
баз даних Товариства;
7.1.4. безумовну та безвідкличну згоду на опублікування номеру кредитного
договору/договору про споживчий кредит (укладеного з Товариством в межах даної
Акції) на Сайті Товариства у разі перемоги в Акції.

