
 

 

 

ПРАВИЛА УЧАСТІ В АКЦІЇ CREDIT365 "ПОДВІЙНИЙ КЕШБЕК" 

(далі – Правила та Акція, відповідно) 

 

1. ОРГАНІЗАТОР І ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ 

Організатором і виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА ФІНАНС ГРУП", що надає послуги під зареєстрованою 

торгівельною маркою CREDIT365®. 

 

2. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

Акція триває в період з 16 березня 2020 р. по 16 березня 2021 р. включно. 

 

3. ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

Акція проводиться на всій території України за виключенням Автономної Республіки 

Крим і окупованих територій в Донецькій і Луганській областях. 

 

4. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

Учасниками акції є всі повнолітні і дієздатні клієнти ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА ФІНАНС ГРУП", які уклали Договір про надання кредиту на 

умовах ПРОПОЗИЦІЇ (ОФЕРТИ) УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ. 

 

5. ПРЕДМЕТ АКЦІЇ 

Умови Акції застосовуються при нарахуванні бонусів Учасникам на умовах п. 3.1 

Програми лояльності «БОНУСНА ПРОГРАМА CREDIT365», а саме "Кешбек за погашення 

кредиту", що розраховується виходячи із суми погашеної плати за користування кредитом. 

В період дії Акції Учасникам нараховується Кешбек за погашення кредиту згідно п. 3.1 

Програми лояльності «БОНУСНА ПРОГРАМА CREDIT365» незалежно від наявності 

прострочення за погашення кредиту а також за формулою зі збільшеним коефіцієнтом: 

КБ = П * 1,5 

де: 

КБ – нараховані "кешбек-бонуси"; 

П – сума нарахованої і сплаченої учасником Плати за користування кредитом за 

Договором, грн. 

Нараховані і отримані за умовами Акції Бонуси використовуються Учасниками у 

відповідності до умов використання бонусів, нарахованих згідно п. 3.1 Програми лояльності 

«БОНУСНА ПРОГРАМА CREDIT365». 

 

6. ІНШІ УМОВИ 

Дані Правила публікуються Організатором і виконавцем Акції шляхом розміщення їх  на 

сайті credit365.ua. 

 

Організатор і виконавець Акції має право вносити зміни до умов даних Правил в будь 

який час, шляхом публікації Правил в новій редакції на сайті credit365.ua, або повідомлення про 

дострокове закінчення дії Акції. 

 



Застосовані в даних Правилах терміни тлумачаться відповідно до умов ПРОПОЗИЦІЇ 

(ОФЕРТИ) УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ підписаної та розміщеної на 

сайті credit365.ua ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА ФІНАНС 

ГРУП". 

 

У випадку неоднозначного тлумачення Правил, або виникнення будь-яких спірних питань 

та/або питань, що не врегульовані цими Правилами та(або) ПРОПОЗИЦІЄЮ (ОФЕРТОЮ) 

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ, вирішення таких питань Організатор і 

виконавець Акції залишає за собою. Рішення Організатора і виконавця Акції є остаточним і 

оскарженню не підлягає. 

 

 


