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Офіційні правила рекламної акції «Кешбек»
Офіційні правила Акції «Кешбек» (далі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення
рекламної Акції «Кешбек» серед споживачів фінансових послуг ТОВ «Фінансова компанія «Є ГРОШІ КОМ».
Акція «Кешбек» передбачає нарахування віртуальних коштів клієнтам за повернення тіла позики та відсотків
за користування позикою для першого договору позики у розмірі фіксованого відсотка, який встановлює
компанія ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ» з можливістю подальшого використання віртуальних коштів для
погашення частини відсотків за користування грошовими коштами та/ або повернення клієнтам коштів на
банківську карту в еквіваленті згідно з умовами цих Правил (далі - Акція).
1. Визначення термінів:
1.1 Учасник акції – фізична особа – споживач фінансових послуг ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ».
1.2 Правила – офіційні правила рекламної акції, які розміщені на сайті e-groshi.com (далі - сайт Компанії).
1.3 Кешбек – віртуальні кошти, які нараховуються Учасникам акції у відсотках від суми погашення за
договором позики.
1.4 Баланс Кешбека – кількість нарахованих або доступних віртуальних коштів Учасникам.
2. Організатор та виконавець Акції.
2.1 Ініціатором, Організатором та Виконавцем Акції «Кешбек» є Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «Є ГРОШІ КОМ» (далі - ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ»/Компанія), юридична адреса
ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ»: 49044 м. Дніпро, Крутогірний узвіз, 1.
3. Мета акції.
3.1 Метою проведення Акції є збільшення кількості клієнтів ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ», привернення
уваги споживачів та стимулювання попиту на послуги, які надаються Ініціатором Акції в рамках його
діяльності.
3.2 Участь в Акції є безкоштовною: ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ» не отримує винагороди від Учасників акції
за їх участь в Акції.
3.3 Правила акції не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
4. Основні положення Акції.
4.1 Акція проводиться на всій території Україні, крім тимчасово окупованих територій.
4.2 Акція проводиться в період з «01» квітня 2021 року та не має обмежень по кінцевому строку проведення
Акції (далі – Період проведення акції).
4.3 Період проведення Акції може бути змінений ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ» за власним рішенням у будь
– який час протягом періоду проведення Акції, у тому числі, у разі настання обставин, які не
передбачались та не могли бути передбачені ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ» на дату оголошення Акції.
5. Учасники та участь в Акції.
5.1 Учасником Акції мають право стати всі споживачі послуг ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ», які користуються
послугами Компанії вперше з моменту початку дії Акції.
5.2 В Акції забороняється брати участь працівникам та представникам Організатора/ Ініціатора/ Виконавця,
афілійованим особам, членам сімей таких працівників, представників, інших осіб, що мають
безпосереднє відношення до організації та/або проведення цієї Акції.
5.3 Рішення про участь в Акції приймається кожним потенційним учасником Акції особисто, виходячи з
власних міркувань щодо участі в Акції та на підставі безвідкличної згоди с цими Правилами.
5.4 Стати учасником Акції можна у будь-який момент упродовж всього Періоду проведення акції шляхом
оформлення першого договору позики з ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ».
5.5 Участю в Акції кожен учасник Акції підтверджує:
5.5.1 Своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх виконання та дотримання;
5.5.2 Свою однозначну та безвідкличну згоду на збір та обробку персональних даних учасника згідно статті
11 Закону України «Про захист персональних даних», у тому обсязі, що є необхідним та не надмірним

та згоду на включення персональних даних учасника до баз персональних даних ТОВ «ФК «Є ГРОШІ
КОМ»;
5.5.3 Свою обізнаність про права суб’єкта персональних даних згідно статті 8 Закону України «Про захист
персональних даних».
5.6 Користуючись балансом Кешбеку, Учасник підтверджує, що він обізнаний та розуміє, що використовуючи
віртуальні кошти, ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ», відповідно до чинного податкового законодавства
України, відображає таку інформацію і дані про винагородо/ вигодонабувача у
податковій/бухгалтерській звітності, за необхідністю.
6. Основні положення Акції.
6.1 Для отримання статусу «Учасник Акції» необхідно отримати та повністю погасити першу позику в ТОВ
«ФК «Є ГРОШІ КОМ», починаючи з початку Періоду проведення Акції.
6.2 Учасникам, які повністю погашають першу позику за договором позики з ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ»,
нараховуються віртуальні кошти у розмірі 1% (одного відсотку) від суми погашеного тіла та відсотків за
користування позикою, якщо такі є (з урахуванням пролонгацій).
6.3 Учасникам, які оформили перший договір позики, починаючи з моменту дії Акції «Кешбек», при
погашенні наступних позик нараховується 1 % (один відсоток) віртуальних коштів на баланс Кешбеку
від суми погашених відсотків (з урахуванням пролонгацій).
6.4 Організатор залишає за собою право нараховувати учасникам Акції Кешбек в якості
заохочення/нагадування, встановлюючи строк, протягом якого Учасник має право скористатися
послугами Організатора для активації такого Кешбеку.
6.5 Учасник Акції може скористатися віртуальними коштами:
6.5.1 Для погашення відсотків по діючому договору позики з ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ» самостійно або з
допомогою працівників ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ».
6.5.2 Перерахувати в особистому кабінеті віртуальні кошти на власну банківську картку за умови, що сума
перерахування не менше 100 (ста) грн.
6.6 Нарахування балансу Кешбеку розповсюджується тільки на договори позики, які були повністю
погашені до 20 (двадцятого) дня прострочення включно.
6.7 Нарахування балансу Кешбеку не відбувається, якщо договір позики Учасника Акції був
реструктуризований.
6.8 Нарахування віртуальних коштів відбувається протягом 24 години з моменту повного повернення позики
і відсотків ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ».
6.9 Строк зарахування віртуальних коштів визначається відповідно чинного законодавства України, яке
регулює порядок переказу коштів. У разі відмови чи помилки переказу коштів – Організатор інформує
про такий факт Учасника на контактний номер телефону Учасника, а сума Кешбеку повертається.
6.10 Віртуальні кошти, нараховані за умовами Акції, можуть бути використані виключно способами,
визначеними у п. 6.5 цих Правил.
6.11 Сума нарахування та баланс доступні в Особистому кабінеті на сайті Компанії ТОВ «ФК «Є ГРОШІ
КОМ» з урахуванням обмежень, передбачених цими Правилами.
6.12 Учасники Акції можуть переглядати інформацію та виконувати дії щодо балансу Кешбеку в Особистому
кабінеті.
6.13 ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ» залишає за собою право змінювати відсоток нарахування Кешбеку
Учасникам Акції з додатковім інформуванням про це рішення на сайті Компанії e-groshi.com.
6.14 Віртуальні кошти, отримані за погашення позик і відсотків за різними договорами позики з ТОВ «ФК «Є
ГРОШІ КОМ» підсумовуються і доступні для перегляду та дій із балансом в Особистому кабінеті.
6.15 Віртуальні кошти, отримані за погашення позик і відсотків анулюються на 46 (сорок шостий)
календарний день з моменту нарахування, якщо Учасник Акції не уклав договір позики з ТОВ «ФК «Є
ГРОШІ КОМ» у вказаний період.
6.16 У разі оформлення або погашення нового договору позики, строк дії віртуальних коштів оновлюється і
складає 45 (сорок п’ять) календарних днів з дня погашення останньої позики.
6.17 Результати визначення та нарахування балансу Кешбека є остаточними, оскарженню не підлягають і не
можуть бути змінені.
6.18 У разі незгоди з нарахуванням балансу Кешбека – Учасники мають право звернутися за роз’ясненням до
ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ» шляхом направлення своїх питань/ зауважень з належним обґрунтуванням
на електронну пошту ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ» info@e-groshi.com. Такі звернення будуть розглянуті
у строки та у порядку розгляду звернень громадян згідно Закону України «Про звернення громадян».
6.19 ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ» залишає за собою право блокувати використання Кешбеку, списувати
нараховані віртуальні кошти, видаляти внесені Учасником дані та інформацію у випадку виявлення дій,

7.
7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

які містять ознаки недобросовісності, шахрайства, неправомірного використання інформації і даних
третіх осіб та/чи третіми особами.
Інші умови:
Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на
офіційному сайті ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ» e-groshi.com, а також за телефоном 0-800-300-330 (дзвінок
безкоштовний в межах України з усіх номерів операторів мобільного та міського зв’язку).
Організатор має право змінювати Правила Акції, у тому числі достроково припинити проведення Акції
чи продовжити її, розмістивши інформацію про це на сайті Компанії e-groshi.com не пізніше дня вступу
в силу таких змін.
У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних
питань та/або питань не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається ТОВ «ФК «Є
ГРОШІ КОМ».
Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
Організатор не несе відповідальності за роботу мережі Інтернет, операторів мобільного зв’язку, будь-які
помилки операторів, внаслідок чого виконання окремих умов Акції не відбулося або відбулося із
запізненням, та/або технічні помилки з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час
проведення Акції, а також у разі надання Учасником Акції неточної або недостовірної інформації про
персональні дані.

