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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Правила рекламної акції "Промокоди 2022 № 1" для споживачів фінансових послуг 

Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» (далі – Правила, Правила 

акції) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції "Промокоди 2022 №1" (далі – 

Акція) -  маркетингового заходу для споживачів фінансових послуг (Позичальників) – Учасників 

акції згідно з цими Правилами.  

1.2. Правила є публічним оголошенням Товариства та оприлюднюються на офіційному Веб-сайті 

Товариства. 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

 

2.1. У цих Правилах нижченаведені поняття та терміни тлумачяться наступним чином: 

Договір/Договір кредитної лінії – електронний договір про надання Товариством фінансової 

послуги (коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту) Позичальнику, 

оформлений/укладений у електронній формі, за виключенням договорів, що укладаються на 

умовах «SMARTI CREDIT LINE» .  

Знижка – тимчасове зменшення процентної ставки за користування кредитними коштами. 

Мобільний застосунок Smartiway - сервіс Кредитодавця, який охороняється авторським правом 

і передбачає можливість надавати фінансові послуги через мобільний пристрій за допомогою 

Мобільного застосунку під оригінальною назвою Smartiway, діючий на операційних системах 

Android та iOS, розміщений Кредитодавцем (Smartiway Ukraine LLC) в інтернет магазинах 

Google Play та App Store, і доступний для безкоштовного встановлення на смартфон та 

використання на умовах субліцензії. За допомогою Мобільного застосунку Smartiway Клієнт 

здійснює повну взаємодію з Кредитодавцем, має постійний доступ до Паспорту споживчого 

кредиту, Договору, Графіку платежів та до іншої інформації/документів, пов'язаної з наданням 

Кредитодавцем фінансових послуг. 

Правила надання коштів у позику - Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» в 

чинній редакції, розміщені на офіційному Веб-сайті Товариства, що визначають умови та 

порядок укладання Договору.  

Організатор / Виконавець Акції – Товариство з обмеженою відповідальністю  "СМАРТІВЕЙ 

ЮКРЕЙН" (код за ЄДРПОУ 42038225; 03066, м. Київ, провул. Охтирський, буд. 7). 

Пільгова процентна ставка – процентна ставка за користування кредитом, що діє протягом 

Пільгового строку кредитування  за умови перебування Позичальника у категорії «Надійний 

позичальник».  

Розмір Пільгової процентної ставки встановлюється внутрішніми нормативними документами 

Товариства. 

Промокод – набір символів, який може бути використаний для укладання  Договору зі знижкою 

від Пільгової процентної ставки, що діє у період укладання Договору 

Соціальні мережі – соціальні мережі Facebook, Instagram, Twitter та інші. 

Месенджери - Telegram, Viber, Facebook Messenger та інші, включно з чат-ботами. 

Учасник акції - це фізична особа, яка відповідає загальним вимогам, встановленим для 

позичальників Правилами надання коштів у позику, в редакції, що діє на дату укладання 

Договору, та яка скористалася хоча б одним з Промокодів, вказаних у п. 6.6 розділу 6 цих 

Правил, для укладання Договору. 



Інші визначення та терміни використовуються в розумінні Правил надання коштів у позику, 

Примірного договору кредитної лінії, інших  нормативних документів Товариства та чинного 

законодавства України. 

 

3. МЕТА АКЦІЇ 

 

3.1.  Метою акції є популяризація та просування послуг Товариства на фінансовому ринку 

України, залучення нових клієнтів та збільшення частоти користування фінансовими послугами 

постійними клієнтами Товариства.  

3.2. Участь в Акції є безкоштовною. Товариство не отримує винагороди від Учасників акції за 

їхню участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи 

конкурсом. 

 

4. ТЕРИТОРІЯ (МІСЦЕ) ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

 

4.1. Акція проводиться на всій території України, за виключенням тимчасово окупованої 

території АР Крим та м. Севастополя, тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській 

областях.  

4.2. Період проведення Акції  - з 04 лютого 2022 року до 30 червня 2022 року включно. 

 

5. УЧАСТЬ В АКЦІЇ 

 

5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним 

Учасником акції особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі в Акції та безвідкличної 

згоди з Правилами. Всім Учасникам акції надаються рівні права. Стати Учасником акції можна в 

будь-який день упродовж Періоду проведення Акції, визначеного у п. 4.2 Правил акції. 

5.2. Участю в Акції Учасник акції підтверджує: 

5.2.1. своє ознайомлення з Правилами Акції та чинним Положенням про порядок та процедуру 

захисту персональних даних споживачів Товариства з обмеженою відповідальністю 

"СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН", розміщеними на офіційному Веб-сайті Товариства; 

5.2.2. надання згоди на обробку своїх персональних даних та інших відомостей, і  включення їх 

до бази персональних даних Товариства з дотриманням Закону України "Про захист 

персональних даних". 

5.3. Учасник акції гарантує безумовне виконання та дотримання Правил Акції. 

 

6. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

 

6.1. Порядок укладання Договору визначено Правилами надання коштів у позику. 

6.2. Період та територія проведення Акції визначені у розділі 4 цих Правил. 

6.3. Розповсюдження Промокодів здійснюється Організатором в електронному вигляді, в тому 

числі, але не виключно, в Соціальних мережах, Мобільному застосунку, месенджерах та іншими 

способами, що не суперечать законодавству України. 

6.4. Розмір знижки за Промокодом та строк його дії встановлюється Товариством на власний  

розсуд та оприлюднюється в інформаційному повідомленні, що містить відповідний Промокод. 

6.5. У Період проведення Акції Знижка за Промокодом може становити від 25 (двадцяти п'яти) 

до 99 (дев'яноста дев'яти) відсотків від Пільгової процентної ставки.  



6.6. Промокоди  Акції: 

1) Промокод "-25%" - надає Учаснику акції знижку в розмірі 25% від Пільгової процентної 

ставки; 

2) Промокод "-30%" - надає Учаснику акції знижку в розмірі 30% від Пільгової процентної 

ставки;  

3) Промокод "-35%" - надає Учаснику акції знижку в розмірі 35% від Пільгової процентної 

ставки;  

4) Промокод "-40%" - надає Учаснику акції знижку в розмірі 40% від Пільгової процентної 

ставки; 

5) Промокод "-45%" - надає Учаснику акції знижку в розмірі 45% від Пільгової процентної 

ставки; 

6) Промокод "-50%" - надає Учаснику акції знижку в розмірі 50% від Пільгової процентної 

ставки; 

7) Промокод "-55%" - надає Учаснику акції знижку в розмірі 55% від Пільгової процентної 

ставки; 

8) Промокод "-60%" - надає Учаснику акції знижку в розмірі 60% від Пільгової процентної 

ставки; 

9) Промокод "-65%" - надає Учаснику акції знижку в розмірі 65% від Пільгової процентної 

ставки; 

10) Промокод "-70%" - надає Учаснику акції знижку в розмірі 70% від Пільгової процентної 

ставки; 

11) Промокод "-75%" - надає Учаснику акції знижку в розмірі 75% від Пільгової процентної 

ставки; 

12) Промокод "-80%" - надає Учаснику акції знижку в розмірі 80% від Пільгової процентної 

ставки; 

13) Промокод "-85%" - надає Учаснику акції знижку в розмірі 85% від Пільгової процентної 

ставки; 

14) Промокод "-90%" - надає Учаснику акції знижку в розмірі 90% від Пільгової процентної 

ставки; 

15) Промокод "-95%" - надає Учаснику акції знижку в розмірі 95% від Пільгової процентної 

ставки; 

16) Промокод "-99%" - надає Учаснику акції знижку в розмірі 99% від Пільгової процентної 

ставки. 

6.7. В Договорі, укладеному з використанням Промокоду, вказується Процентна ставка,  

заокруглена арифметичним способом до сотих. Процентна ставка зі знижкою за Промокодом 

може становити не менше, ніж 0,01%. 

6.8  Знижки за Промокодами, зазначеними у п. 6.6. цих Правил, є однаковими для всіх Учасників 

акції. 

6.9  Учасник Акції використовує Промокод під час подання заявки на отримання кредиту 

відповідно до Правил надання коштів у позику та цих Правил. 

6.10 Знижка за Промокодом не діє протягом Стандартного строку кредитування, 

встановленому у Договорі, та у додатковий строк дії Пільгового строку кредитування, який може 

бути встановлений в додаткових угодах до Договору. У такому випадку у додатковій угоді до 

Договору встановлюється процентна ставка, визначена внутрішніми нормативними документами 

Товариства. 



6.11. Учасник акції може використати один з Промокодів, зазначених у п. 6.6. цих Правил, для 

одного Договору. Промокод вважається використаним за умови укладання Учасником акції 

Договору за Пільговою процентною ставкою з урахуванням наданої згідно з Промокодом 

знижки. Використання Промокодів Учасником акції не обмежується кількістю Договорів, що 

можуть бути укладені таким Учасником акції в Період проведення Акції. 

6.12. Організатор несе відповідальність тільки за Промокоди, які поширює самостійно у спосіб, 

визначений пунктом 6.3. цих Правил, або  за  допомогою  офіційних партнерів Організатора.  

6.13.  Умови проведення Акції можуть бути змінені Організатором за власним рішенням у будь-

який час протягом періоду проведення Акції, у тому числі у разі настання обставин, які не 

передбачались і не могли бути передбаченні Організатором на дату оголошення Акції. 

Інформація про зміну умов Акцій оприлюднюється Організатором згідно з Пунктом 7.1. цих 

правил не пізніше дня вступу в силу відповідних змін. 

 

7. ІНШІ УМОВИ 

 

7.1. Інформування щодо Правил акції відбувається шляхом розміщення оголошення на 

офіційному Веб-сайті Товариства, а також за телефоном служби підтримки, вказаним на 

офіційному Веб-сайті Товариства. 

7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил акції, будь-

яких спірних питань та/або питань, не врегульованих Правилами акції, остаточне рішення 

приймається Організатором. 

7.3 Ці Правила набирають чинності з 04 лютого 2022 року та діють до закінчення Періоду 

проведення акції, зазначеного у п. 4.2. цих Правил, або зміни та викладення цих Правил в новій 

редакції. 

 


