
ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ 

«ГРОШОВИЙ ДОЩ» 

1. Терміни та визначення, використані в Офіційних умовах проведення рекламної акції «Грошовий 
Дощ» (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.  

Розіграш  – визначення переможців методом випадкових чисел за допомогою random.org 

Акція – рекламна Акція «Грошовий Дощ», в рамках якої Клієнти, які оформили кредит під заставу золота 
або подовжили строк договору шляхом сплати нарахованих відсотків з 27 серпня 2018 року до 29 жовтня 
2018 року, отримують картку учасника, де вказаний номер. Щоб стати учасником Акції, необхідно 
зареєструвати номер картки та номер договору на промо-сторінці blago.ua/promo з з 27 серпня 2018 
року до 4 листопада 2018 року. 

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». 

Застава – вироби із золота. 

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 на всій території України за винятком тимчасово окупованих території Автономної 
Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей. 

3.2 Акція діє в період з 27 серпня 2018 року до 29 жовтня 2018 року. 

 з 27 серпня 2018 року до 29 жовтня 2018 року - видача карт учасника 

 з 27 серпня 2018 року до 4 листопада 2018 року – реєстрація карток на промо-сторінці 
blago.ua/promo 

 графік розіграшей: 
Дата розыгрыша Даты регистрации карт на промо-странице 

4.09.2018 27.08.2018-2.09.2018 

11.09.2018 3.09.2018-9.09.2018 

18.09.2018 10.09.2018-16.09.2018 

25.09.2018 17.09.2018-23.09.2018 

2.10.2018 24.09.2018-30.09.2018 

9.10.2018 1.10.2018-7.10.2018 

16.10.2018 8.10.2018-14.10.2018 

23.10.2018 15.10.2018-21.10.2018 

30.10.2018 22.10.2018-28.10.2018 

6.11.2018 29.10.2018-04.11.2018 

 з 3 вересня 2018 року до 20 листопада 2018 року - вручення грошових призів  

 з 5 листопаду 2018 року до 12 листопада 2018 року – розіграш смартфону 

 з 12 листопада 2018 до 20 листопада 2018 – вручення смартфону 



 до 20 листопада 2018 року – нарахування 40 бонусів на рахунок у програмі лояльності, якщо 
клієнт надав 2 телефона друзів, 20 бонусів, якщо надав 1 телефон друга.  

 

4. Загальні умови Акції 

4.1 Можливість виграти та отримати приз діє для Клієнтів, які оформили Договір під заставу золота на 
суму від 1000 грн. або подовжили строк договору шляхом сплати нарахованих відсотків, у тому числі 
частковому погашенні суми кредиту, на суму від 1000 грн.  у період проведення Рекламної Акції. 

4.2. Кожен клієнт, який оформив кредит під заставу золота на суму від 1000 грн. або подовжив строк 
договору шляхом сплати нарахованих відсотків, у тому числі частковому погашенні суми кредиту, може 
взяти участь в розіграші призового фонду в 250 000 грн. Всього в акції буде 100 переможців, по 10 
кожного тижня. 

Раз на тиждень по понеділках буде проходити розіграш 10 грошових призів: 

 6 призів - 1000 грн 

 3 призи - 3000 грн 

 1 приз - 10000 грн. 

Всього 25 000 грн. в тиждень, 250 000 грн за 10 тижнів 

4.3. Клієнту для участі в розіграшу необхідно:  

 У строки акції оформити у будь-якому відділенні «Благо»  кредит під заставу золота на суму від 
1000 грн. 

 Отримати карту учасника на відділенні після оформлення кредиту. 

 Зареєструвати карту і номер договору на спеціальній промо-сторінці blago.ua/promo 

 Підписатися на сторінку «Благо» на Facebook (посилання буде доступне на промо-сторінці 
blago.ua/promo). Серед всіх тих, хто підписався буде проведено спеціальний розіграш смартфону. 

 Якщо клієнт надасть 2 телефони друзів, яким може знадобиться кредит, то клієнт отримає 40 грн 
на бонусний рахунок лояльності, 20 грн. якщо 1 телефон друга (форма буде доступна на промо-
сторінці blago.ua/promo).  

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

4.5. Офіційні умови Акції розміщені на промо-сторінці blago.ua/promo 

4.6. Організатор має право змінити ці Офіційні умови, в тому числі термін дії Акції, розмір Винагороди, 
про що завчасно зобов’язується повідомити Клієнтів за 5 (п’ять) робочих днів, шляхом розміщення 
відповідної інформації на промо-сторінці 

 blago.ua/promo. Клієнт приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність такого 
повідомлення на вищевказаному сайті Організатора. 

4.7. Рішення Організатора щодо всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції будуть розповсюджуватись 
на всіх Клієнтів. 

4.8. Беручи участь в акції «Грошовий Дощ», 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. 

4.9. 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. 

4.10. Організатор не оплачує затрати Клієнта на отримання призів, в тому числі витрати на дорогу до 
місця отримання призу та інші затрати, пов’язані з отриманням призу. 

4.11. Клієнт для отримання призу зобов’язаний надати оригінал паспорту та надати свою письмову згоду 
на погашення відсотків за кредитом. 


