«Затверджено»
Наказом Директора ТОВ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРУМ»
№ 12/07 від 12.07.2022
________________ Крутько М.О.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
акції під назвою «Спеціальна пропозиція для клієнтів, що оформили позику до 24.02.22»
для споживачів фінансових послугТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРУМ» (ТМ
«ЗеКредит»)
Ці Офіційні правила (далі – «Правила») встановлюють порядок та умови проведення акції
«Спеціальна пропозиція для клієнтів, що оформили позику до 24.02.2022» (далі – «Акція») – маркетингового
заходу для споживачів фінансових послуг, що передбачає спеціальні умови з врегулювання простроченої
заборгованості для визначеної цими Правилами категоріїспоживачів фінансових послуг ТОВ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРУМ» (далі – «ФінансоваУстанова»).
Визначення термінів:
Учасник – споживач фінансової послуги, клієнт Фінансової Установи, який відповідає загальним та
спеціальним умовам учасника Акції.
Сайт - https://www.zecredit.com.ua або https://bananacredit.com.ua
Інші визначення та терміни використовуються в розумінні Правил надання грошових коштів позику,
в тому числі на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРУМ» та чинного
законодавства України.
1. Організатор та Виконавець Акції:
Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРУМ» (ідентифікаційний Код ЄДРПОУ 42201361;
місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 72).
2. Мета Акції:
2.1. Метою Акції є покращення умов надання фінансових послуг Фінансової Установи в Україні,
формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності споживачів щодо отримання пільг
під час користування фінансовими послугами Фінансової установи під час дії воєнного стану в Україні..
2.2. Фінансова Установа не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є
азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною
обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
3. Територія (місце) та період проведення Акції:
3.1. Акція проводиться на всій території України* (далі – «Територія Акції»).
*за винятком тимчасово окупованих територій та територій Донецької та Луганської областей,
Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України від 18 січня
2018 року
№ 2268-ХІХ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014,
№ 1207-VII. Це тимчасове вимушене обмеження, встановлене виключно з міркувань безпеки мешканців
вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця Акції гарантувати тут належне
її проведення.
3.2. Період проведення Акції: з 00 годин 01 хвилини за київським часом 14 липня 2022 року до 23
години 59 хвилин за київським часом 31 серпня 2022 року включно (далі – «Період проведення Акції»).
Фінансова Установа може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним
рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату
оголошення Акції.
4. Учасники Акції:
4.1. Загальні умови участі в Акції:
4.1.1. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (з 18 років), повністю дієздатні фізичні особи,
які є громадянами України та проживають на Території Акції, за винятком осіб, визначених п. 4.1.3. цих
Правил.
4.1.2. Учасниками Акції можуть бути ті особи, які у Період її проведення є споживачами фінансових
послуг Фінансової Установи та отримали кошти на умовах надання фінансового кредиту до 24.02. 2022 року.

4.1.3. Працівники Фінансової Установи та особи, які перебувають з ними у родинних зв’язках, а також
інші пов’язані з ними особи, не мають права брати участь в Акції.
4.2. Спеціальні умови участі в Акції:
4.2.1. Учасниками Акції можуть бути особи, які у Період проведення Акції уклали кредитний договір
з Фінансовою Установою.
5. Згода Учасників на збір та обробку інформації:
5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її
потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими
Правилами.
5.2. Участю в Акції особа підтверджує:
5.2.1. ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;
5.2.2. на момент взяття участі в Акції повідомлений про порядок обробки персональних даних
клієнтів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ІНВЕСТРУМ» , що розміщений за посиланням https://www.zecredit.com.ua/about-us.
6. Умови проведення Акції:
6.1. Період проведення Акції визначено п. 3.2. цих Правил.
6.2. Розсилання запрошень Фінансовою Установою на електронні адреси Учасників до участі в Акції
відбувається протягом Періоду проведення Акції.
6.3. Для отримання знижки 90% (дев’яносто відсотків) на суму нарахованих процентів за
користування кредитними коштами, Учасник повинен сплатити 10% (десять відсотків) від вже нарахованих
за Договором про надання фінансового кредиту на момент використання Умов Акції.
6.4. Після сплати 10% (десяти відсотків) від вже нарахованих за Договором про надання фінансового
кредиту на момент використання Умов Акції Фінансова установа зобов’язується не нараховувати проценти
за користування кредитними коштами протягом 30 днів.
6.5. У разі якщо Учасник не повернув кошти до Фінансової установи протягом 30 днів – ТОВ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРУМ» починаючи з 31 календарного дня відновить нарахування
процентів за стандартною процентною ставкою Фінансової установи.
6.6. Після сплати 10% (десяти відсотків) від вже нарахованих за Договором про надання фінансового
кредиту кількість днів прострочки повністю обнуляється для покращення кредитної історії Учасника.
6.7. Протягом Періоду проведення Акції Учасник може скористатися умовами лише один раз.
6.8. Умови надання кредиту за цією Акцією не можуть одночасно поєднуватись з умовами інших
Акцій Фінансової Установи.
6.9. Для Кредитів, отриманих відповідно до умов цієї Акції, можливе продовження Дисконтного
періоду.
7. Інші умови:
7.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил
на Сайті Фінансової Установи https://www.zecredit.com.ua/about-us, https://bananacredit.com.ua/about-us або за
офіційними телефонами Фінансової установи.
7.2. Фінансова Установа має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її
проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на Сайті не пізніше дня вступу змін у
силу.
7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких
спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Фінансовою Установою.
7.4. Усі результати Акції є остаточними та оскарженню не підлягають.

