ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ІЗ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖІВ КРЕДИТІВ
НА АВТОМОБІЛІ – «ПАЛИВО НА РІК»
(в редакції від 08.12.2017 р.)

Цими Офіційними Правилами рекламної акції «ПАЛИВО НА РІК» (надалі — «Правила»)
визначаються порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями,
викладеними в цих Правилах. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій
формі азартних ігор.
Організатор Акції:
Організатором Акції є ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Організатор та/або Банк),
місцезнаходження якого: Україна, 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.
Адреса Організатора для відправки кореспонденції: Україна, 01004, м. Київ, вул.
Пушкінська, 42/4.
Мета Акції:
Метою Акції є:
- розповсюдження інформації про Організатора та його продукт – «Кредити на авто» (надалі
– Продукт та/або кредит на авто);
- формування та підтримання обізнаності споживачів (потенційних позичальників) та їх
інтересу стосовно Організатора та його Продукту;
- привернення уваги щонайбільшого кола споживачів (потенційних позичальників) до
Продукту та стимулювання споживчого попиту на Продукт;
- збільшення продажів Продукту.
Територія (місце) та строки проведення Акції:
Акція проводиться на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території
АР Крим та зони проведення АТО (далі – Територія Акції) у відділеннях Організатора у період з
12.12.2017 року до 22.12.2017 року включно (далі за текстом – Період проведення)
Учасники:
До участі в Акції допускаються (надалі – Учасники) фізичні особи-резиденти України,які
відповідають вимогам, що пред‘являються Організатором до позичальників для оформлення
кредиту на авто, а також:
- подали заявку на оформлення кредиту на авто (надалі – Заявка на кредит) та отримали
позитивне рішення на кредитування у Період проведення Акції;
- надали документи, що вимагаються Організатором для оформлення кредиту на авто;
Участь в Акції недієздатних осіб та осіб з обмеженою дієздатністю здійснюється відповідно до
чинного законодавства України.
Будь-які працівники Організатора та їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри,
батьки, баба/дід) до участі в Акції не допускаються.
Правила участі в Акції:
Участь Учасників в Акції є безоплатною і залежить виключно від волі таких Учасників. Всім
Учасникам надаються рівні права.
Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення
Правил на офіційному інтернет-сайті Організатора www.credit-agricole.ua, а також шляхом
надання інформації щодо умов Акції, порядку прийняття участі в Акції її Учасниками та
оформлення кредиту на авто на умовах Акції відповідним працівником відділення Організатора

та/або спеціалістами довідкового центру Банку за номером 0 800 30 5555.
Процедура обробки Заявок на кредит Учасників:
Усі персоналізовані та заповнені Заявки на кредит, отримані Організатором від Учасників,
реєструються, а особисті номери Заявки на кредит Учасників вносяться в єдину комп’ютерну
базу даних Організатора. Одночасно, у момент реєстрації, кожна Заявка на кредит отримує свій
порядковий номер у базі даних у відповідності до внутрішніх логік та алгоритмів внутрішньої
системи Організатора.
Умови визначення Переможця Акції:
Переможцем Акції будє визнано 2-ох Учасників Акції. Перший Переможець - Учасник Акції, після
видачі кредиту якому, загальний об’єм видачі кредитів на авто Банку у поточному 2017 році
досягне показника – 2 (два) мільярда гривень. Другий Переможець – Учасник Акції, якому
виданий кредит одразу після видачі кредиту Першому Переможцю. Визначення Переможців, які
мають право на отримання Заохочення – Подарунка, здійснюється Організатором Акції за
допомогою програмних комплексів Банку у відповідності до їх внутрішніх логік та алгоритмів.
Організатор Акції гарантують об’єктивність, чесність та відкритість при визначенні Переможців.
Організатор Акції повідомляє Переможців про результати визначення Переможців та адресу, за
якою можна отримати Заохочення - Подарунок, протягом 10 (десяти) робочих днів із дати
визначення Переможців у телефонному режимі та/або іншим способом на власний розсуд
Організатора.
Усі результати визначення Переможців є остаточними і оскарженню не підлягають.
Після визначення Переможців Акції протягом 5-ти (п’яти) робочих днів інформація про його
результати публікується на інтернет-сайті Організатора www.credit-agricole.ua.
Заохочення – Подарунок
Заохоченням - Подарунком Акції є право на отримання талонів на паливо загальним об’ємом
1000 (одна тисяча) літрів обраного кожним Переможцем пального.
Переможець має право обрати талони на паливо однієї із мереж АЗС, із переліку,
запропонованого Організатором.
Нарахування та сплату усіх належних податків відповідно до вимог чинного законодавства
України, пов’язаних з виплатою Подарунка, здійснує Організатор за власний рахунок.
Інші умови:
Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації
(в тому числі інформації щодо контактів з ним).
Організатор не несе відповідальності за неналежне функціонування систем зв’язку.
Учасники, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються та надають Організатору
інформацію (в тому числі про себе), визначену Організатором як необхідну для участі в Акції.
Учасники Акції своєю участю в Акції погоджуються, що дані про них можуть бути внесені
Організатором до бази даних та в подальшому використані Організатором без будь-яких
часових обмежень, у тому числі, для надсилання інформації, повідомлень, тощо.
Своєю участю в Акції всі Учасники підтверджують, що розуміють її умови, повністю
погоджуються з Правилами та зобов’язуються їх виконувати, що їх рішення щодо участі в Акції є
свідомим та здійснене виключно за їх волею.
Необхідні умови:
Учасник Акції розуміє та надає свою безперечну згоду, що у разі визначення його
Переможцем Акції, його ім’я, прізвища та по батькові, місце проживання, цитати з інтерв’ю з ним
можуть бути опубліковані та/або використовуватися у друкованих, аудіо та відео матеріалах
Банка, розміщуватися на його сайті, у будь-яких засобах масової інформації та інтернетвиданнях на вибір Банку без додаткової спеціальної згоди Учасника, і таке використання ніяким

чином не буде оплачується такому Учаснику, інформація про розмір отриманого Переможцем
доходу буде включена Організатором до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, що подається до
податкових органів.
Учасник Акції, який став Переможцем Акції, надає Організатору свою фотографію та/чи
згоду на проведення фотосесії і надає право використовувати свої фотографії у друкованих,
аудіо та відео матеріалах Банка, у тому числі шляхом розміщення на сайті Банку, у будь-яких
засобах масової інформації та інтернет-виданнях на вибір Банку без додаткової спеціальної
згоди Учасника, і таке використання ніяким чином не буде оплачується такому Учаснику.
Організатор має право вносити зміни до Правил. Інформування щодо таких змін
здійснюється у порядку інформування щодо самих Правил.
Банк залишає за собою право змінювати Правила Акції, в тому числі, достроково припинити
проведення Акції, розмістивши інформацію про це у відділеннях Банку та на сайті Банку не
пізніше дня вступу в силу змін.
Персональні дані:
Приймаючи участь в Акції Учасник стверджує, що вся надана інформація, в тому числі, що
становить персональні дані, надані ним на законних підставах і він має право її використовувати
та розпоряджатися нею.
Банк повідомляє Учасника, що надані ним персональні дані були внесені до Бази персональних
даних «Клієнти». Приймаючи участь в Акції Учасник стверджує, що він, як суб’єкт персональних
даних, ознайомлений зі своїми правами у відповідності із Законом України «Про захист
персональних даних». Зі всією інформацією стосовно Бази, прав та обов’язків тощо Учасник в
будь-який момент може ознайомитися на сайті www.credit-agricole.ua

Начальник управління маркетингу та реклами __________ А. Васильєва

