
ОФІЦІЙНІ   ПРАВИЛА     
РЕКЛАМНОЇ   АКЦІЇ   ВІД   ТОВ   “ФЛЕКСІБЛ   ФАЙНЕНШЛ   СОЛЮШНЗ”   “Новорічна   Акція”     

з   15   січня   2021   року   по   15   лютого   2021   року   (далі   -   Правила)     

1.   ОРГАНІЗАТОР   АКЦІЇ     
1.1.   Організатором   Акції   є   Товариство   з   обмеженою   відповідальністю   «ФЛЕКСІБЛ   ФАЙНЕНШЛ   СОЛЮШНЗ»   (далі   -   
ТОВ   «ФЛЕКСІБЛ   ФАЙНЕНШЛ   СОЛЮШНЗ»),   місцезнаходження:   Україна,   м.   Київ,   вул.   Васильківська,   буд.   30д,   офіс   
301   (далі   в   тексті   -   "Організатор").     

2.   УЧАСНИКИ   АКЦІЇ     
2.1.   Учасниками   акції   можуть   бути   повнолітні   громадяни   України   (далі   -   "учасник   акції"/"учасники   акції").     

3.   УМОВИ   ПРОВЕДЕННЯ   АКЦІЇ     
3.1.Акція   проводиться   на   всій   території   України,   крім   зони   проведення   ООС   та   території   Автономної   

Республіки   Крим.     
3.2.УМОВИ   УЧАСТІ   В   АКЦІЇ     
3.2.1.   Акція   складається   з   2   частин.     

I.   Розіграш   подарунків   за   оформлення   кредиту   (22   пари   бездротових   навушників   Xiaomi   QCY   T5   TWS   
Bluetooth   Black)     

II.   Розіграш   подарунків   за   дотримання   графіку   платежів   (28   подарунків)     

Перша  частина:   Розіграш  22  пари  навушників   відбувається  в  4  етапи   серед  клієнтів,  які  оформили  кредит                 
в   період  з  15.01.2021  по  15.02.2021  включно .  В  акції  беруть  участь  всі  клієнти,  які  оформили  кредит  від  початку                     
дії  акції  до  дати  розіграшу  на  суму  не  менше  ніж  на  5000  гривень  та  на  строк  від  6  місяців  включно  (за                       
кредитним  продуктом  «UNO  VERO»)  (надалі  -  кредит),  отриманий  через  інформаційно-телекомунікаційну            
систему   (надалі     
ІТС)    h�ps://verocash.com.ua/ua/ .     
    

Графік   проведення   розіграшів   та   кількість   подарунків:     
    

  
  

Друга   частина:   Розіграш   цінних   подарунків   серед   клієнтів,   які   оформили   кредит   в   період   з   15.01.2021   
по    15.02.2021   включно   та   здійснювали   оплати   відповідно   до   графіку   платежів.   Графік   платежів   та   
пояснення:   

№     
розіграшу  

Дата   
проведення    
розіграшу     

Назва   подарунку     Кількість,      
шт   

1)     25.01.2021     Бездротові   навушники   Xiaomi   QCY   T5   TWS   Bluetooth   7   

2)     01.02.2021     Бездротові   навушники   Xiaomi   QCY   T5   TWS   Bluetooth   5   

3)     08.02.2021     Бездротові   навушники   Xiaomi   QCY   T5   TWS   Bluetooth   5   

4)     16.02.2021     Бездротові   навушники   Xiaomi   QCY   T5   TWS   Bluetooth   5   

Дата     
розіграшу    

Хто   бере   участь     Подарунок     Кількість,   шт   

17.03.2021   Клієнти   у   яких   здійснена   перша   
оплата    (у   повному   розмірі)   у   

визначену   дату    платежу   згідно   із   
графіком   або   не    пізніше   3   (трьох)   
календарних   днів   від    цієї   дати   та   

відсутні   будь   які     
прострочення   по   кредиту,   який   

Xiaomi   Mi   Band   5     
(XMSH10HM)     

7   



  
  

  
  
  

бере    участь   в   акції   

16.04.2021   Клієнти,   у   яких   здійснена   перша   та   
друга   оплата   (у   повному   розмірі)   у   
визначену   дату   платежу   згідно   із   
графіком   або   не    пізніше   3   (трьох)   
календарних   днів   від    цієї   дати   та   

відсутні   будь   які     
прострочення   по   кредиту,   який   

бере    участь   в   акції   

Універсальна   
мобільна    батарея   
Xiaomi   Mi   Power    Bank   
3   Pro   20000   mAh   
USB-C   45W   

7   

17.05.2021   Клієнти,   у   яких   здійснена   перша,   
друга    та   третя   оплати   (у   повному   

розмірі)   у    визначену   дату   платежу   
згідно   із   

Відеореєстратор   
Xiaomi    Yi   Smart   Dash   
WiFi     

4   

  графіком  або  не  пізніше  3       
(трьох)  календарних  днів  від      
цієї  дати  та  відсутні  будь  які        
прострочення  по  кредиту,     
який   бере   участь   в   акції   

    

15.06.2021   Клієнти,   у   яких   здійснена   перша,   
друга,    третя   та   четверта   оплати   (у   

повному    розмірі)   у   визначену   дату   
платежу   згідно    із   графіком   або   не   
пізніше   3   (трьох)   календарних   днів   

від   цієї   дати   та    відсутні   будь   які   
прострочення   по    кредиту,   який   бере   

участь   в   акції   

Акустична   система   
JBL    Flip   Essen�al   
Gunmetal     

4   

15.07.2021   Клієнти,   у   яких   здійснена   перша,   
друга,    третя   ,   четверта   та   п’ята   
оплати   (у    повному   розмірі)   у   

визначену   дату    платежу   згідно   із   
графіком   або   не     

пізніше   3   (трьох)   календарних   днів   
від    цієї   дати   та   відсутні   будь   які     
прострочення   по   кредиту,   який   

бере    участь   в   акції   

Мобільний   телефон    
Xiaomi   Redmi   Note   9   
Pro    6/128GB   

3   

16.08.2021   Клієнти,   у   яких   здійснена   перша,   
друга,    третя   ,   четверта,   п’ята   та   шоста   

оплати   (у    повному   розмірі)   у   
визначену   дату    платежу   згідно   із   
графіком   або   не    пізніше   3   (трьох)   
календарних   днів   від    цієї   дати   та   

відсутні   будь   які     
прострочення   по   кредиту,   який   

бере    участь   в   акції   

Мобільний   телефон    
Apple   iPhone   SE   
128GB    2020     

3   



4.   ПОДАРУНКИ   АКЦІЇ     
4.1.Список   подарунків   акції:     

1.   Бездротові   навушники   Xiaomi   QCY   T5   TWS   Bluetooth   -   22   шт;     
2.   Xiaomi   Mi   Band   5   (XMSH10HM)-   7   шт;     
3.   Універсальна   мобільна   батарея   Xiaomi   Mi   Power   Bank   3   Pro   20000   mAh     

USB-C   45W-   7   шт;     
4.   Відеореєстратор   Xiaomi   Yi   Smart   Dash   WiFi-   4   шт;     
5.   Акустична   система   JBL   Flip   Essen�al   Gunmetal   -   4   шт;     
6.   Мобільний   телефон   Xiaomi   Redmi   Note   9   Pro   6/128GB-   3   шт;     
7.   Мобільний   телефон   Apple   iPhone   SE   128GB   2020   -   3   шт.     

4.2.   Кількість   подарунків   обмежена   та   становить   вищевказану   кількість.     
4.3.  Вартість,  модель,  розмір,  колір,  інші  параметри  та  характеристики  подарунків  визначаються  на  розсуд               
Організатора  й  можуть  не  збігатися  з  очікуваннями  учасників  акції.  Подарунки  акції  можуть  відрізнятися  від  їхніх                 
зображень   у   рекламних   матеріалах   (друкованих,   аудіовізуальних,   Інтернет   і   т.п.).     

5.   УМОВИ   ВИЗНАЧЕННЯ   ПЕРЕМОЖЦІВ     
5.1.  Для  кожного  розіграшу  формується  окремий  список  кредитів,  які  відповідають  умовам  конкретного              
розіграшу,  їм  присвоюється  унікальний  номер  в  таблиці.  Для  визначення  переможця  використовується  сайт              
h�ps://randomorg.ru/ .  Для  отримання  необхідної  кількості  переможців  натискається  відповідна  кількість  разів            
кнопка   «Сгенерировать».     
5.2.   Організатор   гарантує   об'єктивність   при   визначенні   переможців   акції.   Рішення   Комісії   є   остаточним   й   
оскарженню   не   підлягає.     
5.3.   Основний   список   переможців   акції   Організатор   опублікує   на   сайті   у   розділі   «Акції»,   та   проінформує   
переможців   акції   про   результати   рекламної   акції   й   умови   одержання   подарунків   у   період   з   26.01.2021   р.   по   
20.08.2021   р.   за   телефоном   або   СМС   ,   номер   якого   учасник   акції   вказав   у   заяві   на   видачу   кредиту,   а   також   
повідомляють   переможцям   акції   контактну   інформацію   Організатора.     
5.4.  У  випадку  відсутності  можливості  у  ТОВ  «ФЛЕКСІБЛ  ФАЙНЕНШЛ  СОЛЮШНЗ»  зв'язатися  із  переможцем  акції                
за  телефоном,  зазначеним  в  заяві  на  видачу  кредиту,  Організатор  може  відправити  письмове  повідомлення  на                
адресу,  зазначену  в  заяві  на  видачу  кредиту,  та/або  у  випадку  відмови  переможця  акції  від  отримання                
подарунку,     
у  результаті  чого,  один  або  декілька  подарунків  залишаться  нерозподіленими  між  учасниками  з  Основного               
списку  імен  переможців  акції,  подарунки  можуть  бути  розподілені  Організатором  між  учасниками  акції  з               
Резервного  списку  імен  переможців  акції  послідовно,  починаючи  з  номера  1  у  Резервному  списку  імен                
переможців   акції,   у    строки,   затверджені   Організатором   на   власний   розсуд.     

6.   УМОВИ   ОТРИМАННЯ   ПОДАРУНКІВ   АКЦІЇ     
6.1.   Подарунок   може   отримати   учасник   акції,   за   умови   відповідності   вимогам   Розділу   3   цих   
Правил.     
6.2.   Для   отримання   подарунків   переможцю   акції   необхідно:     
6.2.1.   Підтвердити   свою   особу   оператору,   що   проінформує   переможця   про   перемогу   в   акції.   
6.2.2.   За   умови   успішного   контакту   оператора   ТОВ   «ФЛЕКСІБЛ   ФАЙНЕНШЛ   СОЛЮШНЗ»   із   переможцем   акції   за   
контактами,   що   зазначені   в   заяві   на   отримання   кредиту,   подарунки   будуть   відправлені   переможцям   акції   Новою   
Поштою   з   26.01.2021   р.   по   20.08.2021   р,   на   адресу   відділення   Нової   Пошти,   що   визначить   переможець.     
6.2.3.   Право   на   отримання   Подарунку   зберігається   за   переможцем   акції   протягом   5   днів   після   повідомлення   про   
можливість   отримати   зазначений   подарунок.     
6.2.4.  Обов’язковою  умовою  отримання  Подарунків  є  підписання  бухгалтерської  відомості,  яка  буде             
запропонована  уповноваженим  представником  Нової  пошти  переможцю  акції.  В  разі  непідписання  та/або             
відмови  від  підписання  бухгалтерської  відомості  Подарунок  уповноваженим  представником  Нової  пошти  не             
передається   переможцю   акції   та   повертається   Організатору.     
6.3.   Неявка   переможця   акції   відділення   Нової   пошти   для   отримання   Подарунку   у   строк,   визначений   п.6.2.   цих   
Правил,   означає   відмову   від   отримання   Подарунку.   При   цьому,   Подарунок   повертається   Організаторові,   
Організатор   розпоряджається   ним   на   власний   розсуд.   Повторне   розсилання   Подарунків   не   здійснюється.     



6.4.   Організатор   не   несе   відповідальності   за:     
6.4.1.   Технічні   проблеми   з   передачею   даних   при   використанні   каналів   зв'язку,   що   використовуються   під   час   
проведення   акції.     
6.4.2.   Неотримання   переможцями   акції   подарунків   акції   з   вини   поштової   служби,   а   також   з   причини   зазначення   
переможцем   акції   неправильної,   неповної   та/або   не   оновленої   адреси.     
6.4.3.   Невиконання   (несвоєчасне   виконання)   учасниками   акції   своїх   обов'язків,   передбачених   цими   Правилами.     

7.   ІНШІ   УМОВИ    
7.1.   Організатор   не   вступає   в   суперечки   між   учасниками   акції   щодо   визнання   учасників   акції   претендентами   на   
отримання   подарунків   акції.     
7.2.  Відповідальність  Організатора  не  виходить  за  межі  подарунків  акції,  зазначених  у  цих  Правилах.  Подарунки                
акції  обміну  й  поверненню  не  підлягають.  Подарунки  акції  не  видаються  в  грошовому  еквіваленті  або  у  вигляді                  
інших   благ,   не   передбачених   цими   Правилами.     
7.3.  Організатор  акції  звільняється  від  будь-якої  відповідальності  щодо  подарунків  акції,  після  отримання              
подарунків  переможцями  акції.  Відповідальність  за  якість/гарантійне  обслуговування  продукції,  що  є            
подарунком    акції,   несе   безпосередній   виробник   такої   продукції.     
7.4.  Подарунки  акції,  які  залишилися  не  врученими,  у  зв'язку  з  тим,  що  учасники  акції  не  виконали  умови  цих                    
Правил,  використовуються  на  розсуд  Організатора.  У  випадку,  якщо  переможець  акції  з  певних  причин  не  може                 
отримати  подарунок  особисто,  такий  переможець  не  має  права  передати/поступитися  подарунком  акції  третій              
особі.   У   такому   випадку   подарунок   акції   використовується   на   розсуд   Організатора.     
7.5.  Організатор  акції  не  відповідає  за  неможливість  учасника  акції  отримати/використати  подарунки  з  певних               
причин  (у  т.ч.  внаслідок  форс-мажорних  обставин,  внаслідок  ненадання  переможцем  Акції  необхідних             
документів,  відсутності  в  переможця  акції  оригіналу  паспорта  й  довідки  про  присвоєння  ідентифікаційного              
номера   тощо).     
7.6.   Оподаткування   подарунків   акції   здійснюється   відповідно   до   вимог   чинного   законодавства   України.     
7.7.   Учасники   акції   несуть   особисту   відповідальність   за   достовірність   наданої   ними   інформації.     
7.8.   Добровільно   надаючи   персональні   дані   про   себе,   учасники   акції   підтверджують   свою   згоду   на   збір,   
зберігання,   використання,   обробку   й   поширення   даних   для   цілей   акції   Організатором   й   уповноваженими   ними   
особами,   які   будуть   вживати   необхідних   заходів   для   захисту   персональних   даних   учасників   акції   від   
несанкціонованого   розголошення.     
7.9.   Своєю   участю   в   акції   всі   учасники   акції   повністю   погоджуються   із   цими   Правилами   і   зобов'язуються   їх   
виконувати.   


