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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА 

рекламної акції під назвою «60 % знижки» 

для користувачів фінансових послуг ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» 

 
 

Ці Офіційні правила (далі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення 

рекламної акції «60 % знижки» (далі – Акція) – для користувачів фінансових послуг, що 

передбачає спеціальні умови кредитування (процентну ставку) для визначеної цими 

Правилами категорії клієнтів ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» (далі – Фінансова Установа). 

 

Визначення термінів: 

Промокод – це набір символів, активуючи який Учасник Акції, відповідно до Правил про 

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФК «ІНКАСО 

ФІНАНС», затверджених рішенням учасника ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» № 2/ПД від 

«28» грудня 2019р., та цих Правил, отримує можливість оформити кредит за зниженою 

процентною ставкою. 

Промокод надає Учаснику Акції знижку в розмірі 60% (шістдесят відсотків) від стандартної 

процентної ставки (процентної ставки за користування коштами наданими у позику в межах 

строку користування кредитними коштами), встановленої Тарифами за користування 

коштами наданими у позику за Договором позики «Проста позика» 

(https://kredit1.com.ua/tarifi-9.06.2021-roku ). 

Кількість Промокодів обмежена. Скористатися Промокодом зможуть лише перші 5 000 

(п’ять тисяч) Учасників. 

Сайт - https://kredit1.com.ua/. 

Учасник – споживач фінансової послуги, фізична особа, клієнт Фінансової Установи, який 

відповідає загальним та спеціальним умовам Учасника Акції. 

Інші визначення та терміни використовуються в розумінні Правил про надання коштів у 

позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС», 

затверджених рішенням учасника ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» № 2/ПД від «28» грудня 

2019р., Примірного договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового 

https://kredit1.com.ua/tarifi-9.06.2021-roku


кредиту, що затверджений рішенням учасника ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» № 02/02-22 

від «02» лютого 2022 р., та чинного законодавства України. 

 

Стандартна інформація 

Максимальна сума кредиту 25 000 гривень. 

Максимальний строк користування Кредитом 30 днів. 

Реальна річна процентна ставка: в залежності від строку кредитування (від 1 дня до 30 днів) 

становить від 1191,22 % до 1604,67%. 

 

1. Організатор та Виконавець Акції: 

Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНКАСО ФІНАНС» 

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 43422302; місцезнаходження: 03035, м. Київ,  

вул. Сурикова, будинок 3, корпус 8Б; Безстрокова Ліцензія на НАДАННЯ КОШТІВ У 

ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ, видана на підставі 

розпорядження Нацкомфінпослуг від 03.03.2020 № 401). 

 

2. Мета Акції: 

2.1. Метою Акції є популяризація та просування фінансових послуг Фінансової Установи в 

Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності 

споживачів щодо отримання фінансових послуг від  . 

2.2. Участь в Акції є безкоштовною, Фінансова Установа не отримує винагороди від 

Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері 

грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи 

умовами конкурсу. 

 

3. Територія (місце) та період проведення Акції: 

3.1. Акція проводиться на всій території України* (далі – Територія Акції). 

*за винятком тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України 

від 18 січня 2018 року № 2268-ХІХ «Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 

Луганській областях» та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на 

тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII. 

 

4. Період проведення Акції: 

4.1. Період проведення Акції: з 00 годин 01 хвилини за київським часом 11 лютого 2022 

року до 23 години 59 хвилин за київським часом 28 лютого 2022 року. 

4.2. Фінансова Установа може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за 

власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли 

бути передбачені на дату оголошення Акції. 

 

5. Учасники Акції: 

5.1. Загальні умови участі в Акції: 

5.1.1. В Акції можуть брати участь повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні громадяни 

України, які проживають на Території Акції (за винятком осіб, визначених п. 5.1.2. цих 

Правил) та виконають умови, встановлені п. 5.2. цих Правил. 

5.1.2. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь працівники 

Фінансової Установи, задіяні у підготовці та проведенні Акції (у т.ч. їхні близькі та родичі 

– чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки). 



5.1.3. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням Учасника, яке він 

здійснює, виходячи з власних міркувань щодо участі в Акції та беззастережної згоди з цими 

Правилами. Усім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна у будь-

який день упродовж усього Періоду її проведення. 

5.2. Спеціальні умови участі в Акції: 

5.2.1. Учасниками Акції можуть бути особи, які у Період проведення Акції уклали Договір 

з Фінансовою Установою. 

5.2.2. Учасниками Акції можуть бути особи, які у Період проведення Акції отримали від 

Фінансової Установи Промокод, в тому числі за допомогою банерів розміщених в мережі 

інтернет, соціальних мережах Інстаграм, Фейсбук, та скористались ним для оформлення 

кредиту за зниженою процентною ставкою. 

 

6. Згода Учасників на збір та обробку інформації: 

6.1. 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. 

6.2. Участю в Акції Учасник підтверджує: 

6.2.1. своє ознайомлення з цими Правилами, Правилами про надання коштів у позику, в 

тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» 

(https://kredit1.com.ua/pravila-nadannya-kosht%D1%96v-u-poziku ) та гарантує їх безумовне 

виконання і дотримання, а також отримав всю необхідну інформацію передбачену Законом 

України «Про споживче кредитування»; 

6.2.2. на момент взяття участі в Акції ознайомлений з Правилами обробки персональних 

даних клієнтів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ІНКАСО ФІНАНС», що розміщені за посиланням 

https://kredit1.com.ua/pravila-obrabotki-personalnyh-danyh . 

 

7. Умови проведення Акції та використання Промокоду: 

7.1. Період проведення Акції визначено у п. 4.1. цих Правил. 

7.2. Промокод вважається використаним у разі оформлення Кредиту за процентною 

ставкою, встановленою таким Промокодом для Учасників у Період проведення Акції. 

7.3. Під час Акції Учасник отримує від Фінансової Установи Промокод, в тому числі за 

допомогою банерів розміщених в мережі інтернет, соціальних мережах Інстаграм, Фейсбук. 

Промокод надає спеціальну «Дисконтну» процентну ставку за користування кредитом, 

починаючи з моменту отримання Учасником грошових коштів із застосуванням 

Промокоду. 

7.4. Промокод використовують Учасники Акції під час подання Заявки на отримання 

Кредиту, відповідно до Правил про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» та цих Правил. 

7.5. Учасник Акції може використати Промокод протягом Періоду проведення Акції лише 

один раз. 

7.6. Умови надання кредиту за цією Акцією не додаються до умов інших Акцій Фінансової 

Установи. 

 

8. Інші умови: 

8.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом 

розміщення Правил на Сайті Фінансової Установи, а також за телефоном:  

+38 044 374 15 21  

8.2. Фінансова Установа має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково 

припинити її проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на Сайті 

не пізніше дня вступу змін усилу. 

https://kredit1.com.ua/pravila-nadannya-kosht%D1%96v-u-poziku
https://kredit1.com.ua/pravila-obrabotki-personalnyh-danyh


8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, 

будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне 

рішення приймається Фінансовою Установою. 

8.4. Фінансова Установа не несе відповідальності щодо подальшого використання 

Учасником Акції одержаного ним Промокоду, за неможливість скористатися Промокодом 

з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Промокоду. 

8.5. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають. 


