ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ CREDIT365 "ЗНИЖКА НА КРЕДИТ"
(далі – Правила і Програма відповідно)
1. ОРГАНІЗАТОР І ВИКОНАВЕЦЬ ПРОГРАМИ
Організатором і виконавцем Програми є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА
ФІНАНС ГРУП", що надає послуги під зареєстрованою торгівельною маркою CREDIT365®
2. СТРОКИ ДІЇ ПРОГРАМИ
Програма триває в період з 16.03.2020 р. по 16.03.2021 включно.
3. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ПРОГРАМИ
Умови Програми діють на всій території України за виключенням Автономної Республіки Крим і
окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.
4. УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ
Учасниками Програми є всі повнолітні і дієздатні клієнти ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА ФІНАНС ГРУП", які мають право згідно умов п. 2.3 Договору про надання
кредиту на умовах розділу ІІІ ПРОПОЗИЦІЇ (ОФЕРТИ) УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ
КРЕДИТУ на укладення договору кредиту.
5. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМИ
ОСНОВНІ УМОВИ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ
В період дії умов Програми Учасники при оформленні Договору про надання кредиту (далі –
Кредит) в інформаційно-телекомунікаційній системі Credit365 (далі – ІТС Credit365) отримують
знижку на Плату за користування Кредитом на кожний наступний Кредит, за умови, якщо
попередній Кредит (Кредити) погашені без прострочення. В залежності від того, скільки Кредитів
підряд погашено Учасником без прострочення, сума знижки зростає наступним чином:
Кількість погашених Учасником кредитів в ІТС
Credit365 без прострочення підряд
1 кредит
2 кредити підряд
3 кредити підряд
4 кредити підряд
5 кредитів підряд
6 кредитів підряд

Розмір знижки Плати за користування
Кредитом на наступний Кредит, %
10
15
20
25
30
35

ДОДАТКОВО:
Клієнти, які отримують Кредит в ІТС Credit365 вперше, і погашають його без прострочення,
отримують знижку на кожний наступний Кредит в ІТС Credit365 в розмірі 35 % (дана знижка не
складається з розмірами знижки згідно основних умов Програми). У випадку допущення хоча б

одного прострочення за Кредитом вказана знижка анулюється, при цьому Учасник не
позбавляється права в подальшому на отримання знижок на основних умовах Програми.
Знижка автоматично розраховується в Кредитному калькуляторі в Особистому кабінеті
Позичальника при оформленні Кредиту.
6. ІНШІ УМОВИ
Дані Правила публікуються Організатором і виконавцем Програми шляхом розміщення їх на
сайті credit365.ua.
Організатор і виконавець Програми має право вносити зміни до умов даних Правил в будь який
час, шляхом публікації Правил в новій редакції на сайті credit365.ua
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 Програми
залишає за собою. Рішення Організатора і виконавця Програми є остаточним і оскарженню не
підлягає.

