
Затверджую   

Генеральний директор ТОВ «УКРПОЗИКА»  

Веселий І.О.___________________________  

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ  

«Бери більше – повертай на 7% менше»  

(зі змінами та доповненнями) 

1. Основні положення та визначення  

1.1. Акція «Бери більше – повертай на 7% менше» (далі – Акція) проводиться 

в межах  рекламної кампанії та спрямована на привернення уваги до послуг ТОВ 

«Укрпозика», формування та підтримку інтересу до Компанії, та її просування на 

ринку. Учасники Акції не несуть майнових ризиків, пов’язаних з участю в Акції.  

1.2. Організатор Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Укрпозика» (далі – Організатор, Компанія).  

1.3. Опис Акції: Сервіс Укрпозика дбає про своїх клієнтів, тому запускає 

унікальний для сфери мікрокредитування проект. Його суть дуже проста: «Бери 

більше – повертай на 7% менше». Наш продукт працює за принципом часткового 

прощення позики добросовісному Позичальнику – Учаснику акції. Учаснику акції, 

який своєчасно повернув 93% позики* Організатор, користуючись правом 

визначеним положеннями ст. 506 Цивільного кодексу України прощає залишок 

такої позики у розмірі 7% від суми отриманої Позичальником – Учасником акції. 

Наприклад, якщо Учасник бере 10 000 грн та з урахуванням вимог цих Правил 

вносить оплату у терміни передбачених в даних Правилах та  Угоді між 

Організатором та Учасником, то до сплати він має внести 9 300 грн. При цьому 

перша позика для нового Учасника під 0%. У разі продовження строків повернення 

позики у встановленому порядку, вартість такого продовження обраховується 

виходячи з повного розміру позики, але право на прощення 7% позики зберігається 

за умови належного повернення коштів, наданих у позику, в межах дії цих Правил.  

В разі новації зобов’язань за укладеним відповідно до умов та в період дії Акції 

договором позики в договір фінансового кредиту, право на прощення 7% позики 

зберігається за умови належного повернення грошових коштів в межах дії цих 

Правил, проценти за таким кредитом нараховуються на суму заборгованості з 

урахуванням суми потенційного прощення.  

Дія цієї Акції не розповсюджується на Добори вільних коштів. Такі Добори 

підлягають поверненню в повному обсязі.    

Мета акції – фінансова підтримка людей, які її потребують. Тому кожен новий 

клієнт Компанії може взяти кошти і повернути менше ніж отримав. Вчасно 

повернувши кошти, Учасник Акції також має можливість підняти свій кредитний 

рейтинг та поліпшити кредитну історію.  



1.4. Територія проведення Акції: уся територія України, за винятком тимчасово 

окупованих територій.  

1.5. Брати участь в акції можуть лише громадяни України, віком від 18 до 75 

років.  

2. Учасники Акції** та основні визначення:  

2.1. До участі в Акції допускаються лише нові клієнти Сервісу Укрпозика.  

2.2. Співробітники Організатора не мають права брати участь в Акції.  

2.3. Всі учасники Акції дають свою згоду на обробку персональних даних.  

2.4. 3. Термін:  

3.1. Терміни проведення Акції: з 16:30 09.11.2019 р. по 23:59 29.02.2020 р.  

4. Правила участі в Акції:  

4.1. Бути новим клієнтом Компанії.  

4.2. Зареєструватися на оформлення першої позики на сайті Організатора: 

https://ukrpozyka.com.ua/  

4.3. Подати заявку на необхідну суму, що доступна в рамках ліміту відповідно 

до п. 4.13.  

4.4. Використання вільного кредитного ліміту передбаченого пунктом 4.13 на 

першу позику також під 0%.   

4.5. Дія часткового прощення  Учаснику не розповсюджується на добори у 

межах кредитного ліміту. Учасник має повернути повну суму добору вільних 

коштів.    

4.6. Погашення позики рахується з дати зарахування коштів на рахунок 

Організатора, а не з дати внесення платежу Учасником.   

4.7. Мінімальний термін позики, на який розповсюджується дія Акції – 7 днів.   

4.8. Пролонгація за безкоштовною позикою за бажанням Учасника 

проводиться на платній основі. Вартість пролонгації розраховується від повної 

суми позики. При цьому принцип часткового прощення  продовжує діяти.  

4.9. За умови пролонгації позики, Учаснику нараховуються відсотки на суму 

позики з урахуванням суми прощення. Так, якщо Учасник продовжив позику у 

розмірі 10 000 грн, то відсоток буде нараховуватися на 10 000 грн.    

4.10. Погашення позики має відбутися у термін визначений в Угоді між 

Організатором та Учасником з урахуванням вимог цих Правил.   

4.11. У випадку прострочення виплати суми позики більше ніж на день та\або 

недотримання Учасником вимог цих Правил щодо своєчасного повернення позики, 

часткове прощення позикиУчаснику скасовується. Учасник має виплатити повну 

суму боргу та відсотки за прострочення виконання зобов’язання.   

4.12. Акція розповсюджується лише на першу позику.    

4.13. Організатор надає новим клієнтам першу позику до 15 000 грн під 0%***.  

4.14. Сума прощення  нараховується з 7 (сьомого) дня користування позикою. 
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4.15. У випадку дострокового виконання договірного зобов’язання з повернення 

коштів, наданих у позику,  раніше 7-денного строку користування такими коштами, 

прощення  не відбувається. 

5. Учасники Акції мають право:  

5.1. Отримувати інформацію, консультації про порядок та терміни проведення 

даної Акції, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з проведенням даної 

рекламної кампанії.  

6. Організатор зобов’язаний:  

6.1. Добросовісно виконувати умови цих Правил.  

6.2. Після отримання від позичальника 93% від розміру наданої позики в строк, 

передбачений договором між позичальником і Компанією, припинити зобов’язання 

позичальника шляхом прощення 7%  від загальної суми позики.  

7. Додаткові умови:  

7.1. У всьому, що не передбачено чинними Правилами, Організатор та 

учасники Акції керуються чинним законодавством України.  

7.2. Детальна інформація про Акцію, а також будь-які зміни у  термінах та/або 

умовах проведення Акції будуть розміщуватися на сайті Організатора – ТОВ 

«Укрпозика» – https://ukrpozyka.com.ua/ та в офіційних групах Організатора в 

соціальних мережах: Фейсбук https://www.facebook.com/UkrPozyka/  

7.3. Організатор Акції на свій розсуд може вносити зміни в чинні Правила з 

урахуванням норм чинного законодавства.  

7.4. Джерело  інформації  про  Організатора  –  ТОВ  «Укрпозика» 

https://ukrpozyka.com.ua/  

   

   

   

   
*Під своєчасним поверненням позики розуміється зарахування грошових коштів у 

розмірі 93% від фактично наданої позики на банківський рахунок ТОВ 

«Укрпозика» до останнього банківського дня строку на який видано позику 

включно. Банківський день – це робочий день, протягом якого банк здійснює 

банківські операції.  

**Учасники акції – це всі нові клієнти Організатора, дата видання першої позики 

яких припадає на період з 16:00 09.11.2019 по 23:59 29.02.2020 включно.  

ТОВ «УКРПОЗИКА», код ЄДРПОУ 43024915 Ліцензія Нацкомфінпослуг на  

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ  

ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ від 06.08.2019. Розпорядження Нацкомфінпослуг від 

06.08.2019 №1466, Cвідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №1224 від 

11.07.2019, видане Нацкомфінпослуг.  
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Пропозиція діє з 16:30 09.11.2019 по 23:59 29.02.2020, по всій території України, 

крім території Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС. Деталі та 

умови на сайті https://ukrpozyka.com.ua/.  

***Усі позики під 0% до 15000 грн на строк до одного місяця для нових клієнтів.  
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