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1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ
1.1. Організатором акції «Гроші на авто» (далі – Акція) є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код
ЄДРПОУ: 14352406, місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32 (далі – Банк).
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. Участь в Акції беруть фізичні особи – клієнти Банку, які уклали кредитний договір на умовах банківських
продуктів «Кредит готівкою зі страховкою Промо», «Кредит готівкою зі страховкою Промо для ЗКП» (далі –
Кредит готівкою) у період проведення Акції, за умови виконання ними Умов участі в Акції, що передбачені
розділом 4 цих Офіційних правил Акції (далі – Правила).
2.2. Учасниками розіграшу Головного подарунку Акції не можуть бути працівники Організатора Акції та фізичні
особи – нерезиденти України.
2.3. Участь в Акції є безкоштовною. Банк не отримує винагороди від Учасників Акції за їхню участь в Акції.
3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Строки проведення: Акція проводиться у період з 01 серпня 2019 року до 30 листопада 2019 року (включно)
(далі – Період проведення Акції).
3.2. Місце проведення Акції: територія України, крім Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованих
територій, що не контролюються українською владою.
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
Акція розповсюджується на фізичних осіб – клієнтів Банку, які протягом Періоду проведення Акції, визначеного в
п. 3.1 Правил, уклали з Банком кредитний договір на суму від 25 000,00 (двадцяти п’яти тисяч) гривень до
75 000,00 (сімдесяти п’яти тисяч) гривень (включно) на строк 24, 36, 48 або 60 місяців на умовах наступних
кредитних продуктів:
- «Кредит готівкою зі страховкою Промо»,
- «Кредит готівкою зі страховкою Промо для ЗКП».
5. ПОДАРУНКИ АКЦІЇ
5.1. Подарунками в Акції є Гарантований подарунок – грошова винагорода на поповнення мобільного рахунку
(далі - Гарантований подарунок Акції) та Головний подарунок акції – Гроші на авто (далі – Головний подарунок
Акції).
5.2. Гарантований подарунок Акції – грошові кошти на поповнення мобільного рахунку учасника акції в
наступних розмірах:
- 62,12 (шістдесят дві гривні дванадцять копійок) гривень або
- 124,23 (сто двадцять чотири гривні двадцять три копійки) гривень або
- 248,45 (двісті сорок вісім гривень сорок п’ять копійок) гривень,
що відповідає наступним номіналам на скретч-картах:
- 50,00 (п’ятдесят) гривень;
- 100,00 (сто) гривень;
- 200,00 (двісті) гривень.
5.2.1. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість поповнення мобільного рахунку Учасника з
причин, не залежних від Організатора.
5.2.2. Сума Гарантованих подарунків Акції обмежена.
5.3. Головним Подарунком в Акції є Гроші на авто (далі – Головний подарунок Акції).
5.3.1. Головним подарунком в Акції є грошові кошти в розмірі 372 670,81 (триста сімдесят дві тисячі шістсот
сімдесят) гривень 81 коп., який виплачується Переможцю в сумі 300 000 (триста тисяч) гривень після утримання
податків та обов’язкових платежів.
5.3.2. Кількість Головних подарунків Акції обмежена і становить 1 (одну) штуку на місяць (календарний).
5.4. Подарунковий фонд обмежений та становить 500 000,00 (п`ятсот тисяч) гривень, до оподаткування на місяць
(календарний).
5.5. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний Подарунковий фонд Акції. Якщо такі зміни
будуть мати місце, Організатор повідомляє про них у порядку, визначеному цими Правилами.
5.6. Організатор Акції виконує функцію податкового агента відповідно до вимог чинного законодавства України
та здійснює утримання і перерахування до бюджету сум податків та зборів з доходу Учасника Акції та надає
відповідну інформацію про такі доходи і сплачені податки/збори до відповідних податкових органів.
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6. УМОВИ, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ГАРАНТОВАНОГО ПОДАРУНКУ АКЦІЇ
6.1. Учасник Акції має право на отримання Гарантованого подарунку в день укладання кредитного договору в
термін дії Акції, обумовлений п. 3.1 цих Правил, якщо ним був укладений кредитний договір, який відповідає
умовам участі в Акції відповідно до розділу 4 цих Правил, у відділенні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», де був
укладений кредитний договір.
6.2. Розмір Гарантованого подарунку Акції після оподаткування (номінал) визначається за допомогою скретчкарти, яка вміщує в собі приховану інформацію про суму певного номіналу Гарантованого подарунку Акції, яка
зазначена в п. 5.2 цих Правил. Інформація про суму Гарантованого подарунку на поповнення мобільного рахунку
Учасника Акції стає доступною для Учасника Акції тільки після отримання Скретч-карти та стирання Учасником
Акції захисної смуги на Скретч-карті.
6.3. Гарантований подарунок за дорученням учасника Акції зараховується на поповнення номеру мобільного
рахунку, який Учасник Акції вказував як свій власний при заведенні кредитної заявки, за якою відбувається
укладання кредитного договору.
6.4. Учасник Акції самостійно визначає номінал Гарантованого подарунку шляхом обирання будь-якої однієї
Скретч-карти з дарункового кошика.
6.5. Учасник Акції має право відмовитися від отримання Гарантованого подарунку. Якщо Учасник Акції
відмовляється від отримання Гарантованого подарунку Організатор акції не компенсує його розмір іншими
засобами (товаром / послугами / іншими компенсаційними виплатами тощо).
6.6. Сама Скретч-карта не є Гарантованим подарунку за умовами цієї Акції, а є лише засобом визначення суми
Гарантованого подарунку.
6.7. Кожен Учасник Акції має право на отримання лише одного Гарантованого подарунку до одного кредиту.
7. УМОВИ, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ГОЛОВНОГО ПОДАРУНКУ АКЦІЇ
7.1. Розіграш Головного Подарунку Акції серед учасників Акції відбувається один раз на місяць в період з 18 по
20 число місяця, наступного за місяцем видачі кредитів наступним чином:
18-20 вересня 2019 року - для учасників, що оформили Кредит за період з 01.08.2019 по 31.08.2019;
18-21 жовтня 2019 року - для учасників, що оформили Кредит за період з 01.09.2019 по 30.09.2019;
18-20 листопада 2019 року - для учасників, що оформили Кредит за період з 01.10.2019 по 31.10.2019;
18-20 грудня 2019 року – для учасників, що оформили кредит за період з 01.11.2019 по 30.11.2019.
7.2. На участь у розіграші Головного Подарунку Акції мають право Учасники Акції, які:
- відповідають вимогам цих Правил, передбаченим у розділі 4 цих Правил;
- не відмовилися від Кредиту протягом перших 14 календарних днів згідно з Законом України «Про
споживче кредитування»;
- не погасили достроково Кредит на момент розіграшу Подарунку Акції;
- не мали простроченої заборгованості за кредитним договором за період користування Кредитом.
7.3. Переможець розіграшу Головного подарунку Акції визначається членами комісії Банку за допомогою
формування випадкового списку на сайті random.org, в якому перша позиція – Учасник Акції, який виграв
Головний подарунок Акції.
7.4. Прізвище, ім`я, по батькові переможців Акції буде опубліковано на сайті https://creditdnepr.com.ua.
20.09.2019, 21.10.2019, 20.11.2019, 20.12.2019.
7.5. Переможець розіграшу повинен з`явитися для отримання Головного подарунку Акції в Банк протягом 7
робочих днів з дати опублікування на сайті результатів розіграшу.
7.6. Учасник Акції не має права отримати Головний подарунок Акції в наступних випадках:
7.6.1. Якщо на момент вручення Головного подарунку Акції у Учасника Акції є прострочена заборгованість за
діючим кредитним договором;
7.6.2. Якщо Переможець Акції не з`явився для отримання Головного подарунку у строки, вказані в п. 7.5 Правил
або не має права отримати Головний подарунок Акції з причин, наведених в п. 7.6.1. В такому разі Головний
подарунок Акції отримує наступний за списком Учасник Акції згідно з п. 7.3 цих Правил.
7.7. Головний подарунок Акції відповідно до п. 5.3 Правил виплачується Переможцю після утримання податків та
обов’язкових платежів та перерахування їх до бюджету в розмірі та порядку, визначеному чинним
законодавством України, на поточний рахунок Учасника Акції, який Учасник Акції відкрив у АТ «БАНК КРЕДИТ
ДНІПРО» і на який був зарахований Кредит.
7.8. Головний Подарунок Акції не підлягає поверненню.
8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ
8.1. Права Учасника Акції:
8.1.1. Ознайомитись з Правилами.
8.1.2. Взяти участь в Акції у порядку, визначеному цими Правилами.
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8.2. Обов’язки Учасника Акції:
8.2.1. Дотримуватись умов Акції відповідно до цих Правил.
9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ
9.1. Права Організатора Акції:
9.1.1. Відмовити в отриманні Подарунку Акції у випадку недотримання Учасником Правил Акції.
9.1.2. Здійснити дострокове припинення/зупинення/скасування Акції у порядку, визначеному п. 12.2 цих Правил.
9.2. Обов’язки Організатора Акції:
9.2.1. Надавати Подарунок Акції на умовах та у порядку, передбаченому цими Правилами.
10. ОБМЕЖЕННЯ
10.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха,
пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, та інших непідвладних
контролю з боку Організатора Акції обставин.
10.2. Організатор Акції не несе відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання
Учасником Акції неповних, застарілих, недостовірних даних (інформації), у тому числі контактної інформації для
зв'язку з ними.
10.3. Якщо Учасник Акції, який має право на отримання Подарунку Акції, з будь-яких причин, що не залежать від
Організатора Акції (у тому числі, але не обмежуючись, не з’явився / несвоєчасно з’явився для отримання
Подарунку Акції, порушив інші умови Правил тощо), не має можливості отримати Подарунок Акції, такий Учасник
Акції не має права отримання жодних додаткових Подарунків Акції, компенсацій або інших виплат від
Організатора Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання Подарунку Акції
Учасником Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції.
11. ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО УМОВИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ
Інформація щодо проведення Акції, умови Акції, у тому числі зміни умов проведення Акції, доводяться до відома
клієнтів шляхом розміщення Правил Акції на офіційному сайті організатора Акції за посиланням
https://creditdnepr.com.ua.
12. ІНШІ УМОВИ
12.1. Рішення Організатора Акції з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не
підлягають.
12.2. Організатор Акції залишає за собою право достроково припинити (скасувати), призупиняти проведення
Акції та змінювати дані умови Акції.
12.3. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
12.4. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих умов та/або питань, не
врегульованих цими умовами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається
безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не
підлягає оскарженню.
13. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
13.1. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами Акції і свою
повну та безумовну згоду з ними, зобов’язується дотримуватися та виконувати їх і добровільно погоджується
надати Організатору Акції згоду на будь-яке правомірне використання Організатором Акції наданої Учасником
Акції для участі в Акції інформації, зокрема, але не обмежуючись, на безоплатне використання його персональних
даних, у тому числі імені, прізвища, відеоматеріалів, фотографій, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з
рекламною/маркетинговою метою, у тому числі право публікації у засобах масової інформації, інтернеті, будьяких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в інтерв'ю із засобами масової інформації та/або із будь-якою іншою
метою, а також для надсилання інформації, повідомлень (у тому числі рекламного характеру) тощо, без жодних
обмежень за територією, часом та способом використання. При цьому таке використання даних Учасника Акції
здійснюється Організатором Акції на безкоштовній основі.
13.2. Організатор Акції не несе відповідальності за захист персональних даних, розміщених самостійно
Учасником Акції, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, спотворення, блокування,
копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій.
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