
 

 

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ДІЇ АКЦІЇ «ЗНИЖКА 50%» 

Ці правила (надалі – «Правила») регулюють порядок та умови проведення Акції 

для клієнтів (фізичних осіб) ТОВ «АІА ФІНАНС ГРУП» (надалі – «Акція»).    

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.   Акція спрямована на формування та підтримання обізнаності, просування 

та популяризацію торгового знаку Credit365, стимулювання та просування на 

ринку послуг онлайн-кредитування, що надаються ТОВ «АІА ФІНАНС ГРУП».  

1.2. Організатором Акції є ТОВ «АІА ФІНАНС ГРУП» (надалі — 

«Організатор»), яке зареєстровано відповідно до законодавства України за 

адресою: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 15/1, літ. Б. Акція діє на всій 

території України (окрім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і 

Луганської областей).  

1.3.  Акція діє один рік, починаючи з 16 березня 2020 року, однак Організатор 

Акції зберігає за собою право змінити або скасувати ці Правила, включаючи 

структуру та порядок нарахування/використання знижки та/або припинити дію 

Акції в цілому, в будь-який час.  

1.4.  Інформація про Правила Акції та внесення змін або припинення дії Акції 

оприлюднюється на сайті Організатора www.credit365.ua (надалі — «Сайт»), за  

10 (десять) днів до введення в дію запланованих змін або припинення дії Акції. 

Зміни в Правилах проведення Акції, вступають в дію з моменту оприлюднення 

таких змін на Сайті. Учасники Акції самостійно здійснюють контроль за 

наявністю нової інформації щодо Правил Акції та внесення змін або припинення  

дії Акції.  

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

2.1. В рамках проведення Акції передбачено надання знижки в розмірі 50% 

(надалі — «Знижка»), на суму комісії за користування кредитом, для клієнтів, що 

вперше зареєструвалися на Сайті в період проведення Акції. 

  



 

2.2. Кожен користувач Сайту, що вперше зареєструється на Сайті в період 

проведення Акції, автоматично та безоплатно, стає учасником Акції (надалі – 

«Учасник»).   

2.3.  Під наданням Знижки на комісію по кредиту, мається на увазі зменшення 

суми комісії по кредиту на суму, пропорційну відсотковому значенню Знижки, у 

розмірі та в порядку, встановленому цими Правилами.     

3. ПОРЯДОК ЗДОБУТТЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЗНИЖКИ 

3.1.  Учасник Акції отримує право на використання Знижки з моменту першої 

реєстрації на Сайті, якщо така реєстрація була здійснена в період дії Акції.  

3.2.  Знижка надається одноразово, та може бути використана виключно для 

зменшення суми комісії за користування кредитом, і тільки в тому випадку, якщо 

Учасник отримує вперше кредит у Організатора. 

3.3. Під час оформлення Учасником, заявки на Сайті, на отримання 1-го 

(першого) кредиту в Організатора, здійснюється перерахунок суми процентів за 

кредит, шляхом зменшення такої суми у відсотковому співвідношенні, до 

розміру знижки. Сума процентів перераховується автоматично, і не потребує 

окремого звернення клієнта.  

3.4. Суму знижки не можна перевести в готівку або застосувати у спосіб, не 

обумовлений цими Правилами.   

4. ІНШІ УМОВИ НАРАХУВАННЯ ТА/АБО ВИКОРИСТАННЯ ЗНИЖКИ 

4.1. Організатор має право розробляти і впроваджувати інші способи 

нарахування та/або використання Знижки. Для впровадження нових умов і 

термінів, інших способів нарахування/використання Знижки, Організатор 

затверджує відповідні правила та завчасно повідомляє необмежене коло осіб в  

рекламних і інформаційних матеріалах, в тому числі на Сайті. При цьому, у 

випадку, якщо правила про інші способи нарахування/використання Знижки, 

суперечать цим Правилам, пріоритет мають умови, викладені у нових правилах 

про інші способи нарахування/використання Знижки. Учасник Акції не може 

передавати нараховану Знижку іншій особі, у тому числі іншому Учасникові  



 

Акції. Нарахована Знижка не підлягає грошовому відшкодуванню. Учасник 

Акції може перевірити розмір нарахованої знижки на Сайті, або звернувшись по 

телефону Центру підтримки  0-800-210-365 (дзвінки із стаціонарних телефонів в 

межах України безкоштовні). 

5. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ 

5.1. Кожен Учасник Акції може припинити участь в Акції, направивши 

відповідну заяву для припинення участі за адресою: 01001, м. Київ, вул. 

Михайлівська, 15/1Б, або звернувшись за телефоном: 0-800-210-365 (дзвінки із 

стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні). Дана письмова заява 

повинна містити наступні необхідні елементи: ПІБ учасника, адреса проживання, 

ідентифікатор учасника (ІПН), дата завершення участі, підпис. Після отримання 

заяви Організатором, Знижка буде анульована. 

   


