
 

Офіційні умови рекламної акції «Чорна П’ятниця» 

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

П’ятниця» (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. Ліцензія Нацкомфінпослуг розпорядження № 195 від 21.01.2016 переоформлена 

26.01.2017 на підставі Розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 163  «Про 

переоформлення деяким фінансовим установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду 

господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню» 

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

Офіційними умовами бере участь в Акції. 

Акція – рекламна Акція «Чорна П’ятниця», в рамках якої Клієнти, які оформили переуступку прав 

власності третім особам або звернення стягнення на майно шляхом його реалізації отримають 

спеціальні умови на деякі товари згідно графіку та переліку, зазначеному на сайті blago.ua. Щоб 

стати учасником Акції, необхідно  оформити переуступку прав власності третім особам або 

звернення стягнення на майно шляхом його реалізації з 1.11.2019 до 29.11.2019 та отримати 

спеціальні умови в рамках розпродажу. 

Розпродаж - під розпродажем мається на увазі можливість придбати предмет застави по договору 

фінансового кредиту та застави зі сплатою компенсації за придбання такого предмета застави, з 

урахуванням проведеного списання (анулювання) частини заборгованості позичальника, а також 

можливість придбати предмет застави, який реалізується після проведення списання (анулювання) 

частини заборгованості позичальника.  

2. Мета Акції 

2.1 Метою проведення Акції є збільшення популярності продуктів Організатора серед власних та 

нових клієнтів Ломбарду, та заохочення Клієнтів до користування послугами ломбарду. 

3. Терміни і територія проведення Акції 

3.1 Акція проводиться на всіх ломбардних відділеннях мережі ломбардів «Благо».   

3.2 Акція діє в період з 1.11.2019 до 29.11.2019 включно. 

4. Загальні умови Акції 

4.1 Можливість отримати спеціальні умови згідно з графіком діє для Клієнтів, які оформили 

переуступку прав власності у період з 1.11.2019 до 29.11.2019. 

4.2. Графік акційних днів: 

 1.11.2019 – знижки на обрані золоті вироби з крупними вставками та знижки на техніку та 
електроніку 

 8.11.2019 – знижки на золоті каблучки та знижки на техніку та електроніку 

 15.11.2019 – знижки на срібні каблучки та сережки та знижки на техніку та електроніку 

 22.11.2019 – знижки на золоті сережки та знижки на техніку та електроніку 

 29.11.2019 – знижки на вироби з діамантами та знижки на техніку та електроніку 

4.3. Перелік виробів зі знижками анонсуються за день до акційного дня на сайті blago.ua 

4.4. Знижки не сумуються з іншими знижками. 

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



 

4.6. Офіційні умови Акції розміщені на офіційній сторінці blago.ua 

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

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

відповідної інформації на офіційній сторінці blago.ua 

4.8. Клієнт приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на 

вищевказаному сайті Організатора. 

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

розповсюджуватись на всіх Клієнтів. 

4.10. Беручи участь в акції «Чорна П’ятниця», Клієнти надають тим самим свою згоду на публічне 

розкриття Організатором особистої інформації про Клієнтів в будь-якій формі й будь-який спосіб на 

розсуд Організатора. 

4.11. 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. 


