
Додаток №1 

ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ 

«Бонус до техніки» 

1. Терміни та визначення, використані в Офіційних умовах проведення рекламної акції  

«Бонус до техніки» (надалі – Офіційні умови), мають такі значення:  

Ломбард або Організатор – повне товариство «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-РІЕЛТИ» І КОМПАНІЯ»  

місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 101. Свідоцтво про реєстрацію фінансової 

установи Серія АД №039996 от 12.08.2014 

Клієнт – повнолітній громадянин України, який уклав з Організатором Договір та який згідно з цими 

Офіційними умовами бере участь у Акції  

Акція – рекламна Акція «Бонус до техніки», в рамках якої Клієнти, які відповідають умовам акції, 

можуть отримати бонуси на свій бонусний рахунок в рамках Програми Лояльності «Десерт» 

Договір – договір про надання фінансового кредиту та застави, укладений між Ломбардом та 

Клієнтом щодо надання фінансового кредиту, що включає в себе в якості складових та невід‘ємних 

частин Умови надання та обслуговування кредиту ПТ «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-РІЕЛТИ» І КОМПАНІЯ» 

Кредитний договір – фінансовий кредит та застава, в рамках Договору з Організатором, під заставу 

золота, срібла, техніки або іншого майна 

Застава – золото, срібло, техніка або інше майно на умовах діючих тарифних планів  

2. Мета Акції 

2.1 Метою проведення Акції є збільшення популярності кредитних продуктів Організатора серед 

власних та нових клієнтів Ломбарду, та заохочення Клієнтів до користування кредитними 

продуктами 

3. Терміни і територія проведення Акції 

3.1 Акція проводиться по всій території України окрім тимчасово окупованих територій і республіки 

Крим.  

3.2 Акція діє в період з 1 серпня 2022 року до 31 серпня 2022 року 

4. Загальні умови Акції 

4.1 Акційна пропозиція поширюється на категорію застави техніка. 



4.2 Клієнт, який оформив договір фінансового кредиту в період дії акції на умовах прдукту «Техніка 

швидке рішення», на протязі 24 годин отримує на бонусний рахунок Програми Лояльності "Десерт" 

бонуси в залежності від суми кредиту: 

Сума кредиту, грн Кількість нарахованих 

бонусів 

1-500 50 

501 – 1 000 100 

1 001 – 3 000 200 

3 001 – 10 000 500 

Від 10 001 1 000 

4.3 Бонуси нараховуються одноразово. 

4.4 Клієнти можуть використовувати акційні бонуси за стандартними умовами Програми Лояльності 

"Десерт", зокрема для погашення відсотків за кредитом або для оплати товарів при купівлі. З 

детальними умовами Програми Лояльності «Десерт» можна ознайомитись на сайті www.blago.ua   

4.5 Беручи участь в Акції, Клієнт підтверджує ознайомлення і згоду з умовами участі в Акції 

4.6 Офіційні умови Акції розміщені на офіційному сайті Організатора: https://blago.ua/more  

4.7 Організатор має право змінити ці Офіційні умови, в тому числі термін дії та територію дії Акції, 

розмір акційних бонусів, ліміти мінімальної та максимальної суми кредиту, про що завчасно 

зобов’язується повідомити Клієнтів за 5 (п’ять) робочих днів, шляхом розміщення відповідної 

інформації на офіційному сайті Організатора https://blago.ua/. Клієнт приймає на себе обов’язок 

самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на вищевказаному сайті Організатора. 

4.8 Рішення Організатора щодо всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, будуть 

розповсюджуватись на всіх Клієнтів 

4.9 При виникненні ситуації, в результаті якої можлива неоднозначна трактовка даних Правил, а 

також виникнення будь-яких спірних питань та/чи питань, що не урегульовані даними Правилами, 

рішення щодо його розуміння приймає Організатор. Рішення Організатора є остаточним і перегляду 

не підлягає 
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