
Офіційні правила акції «Бонус-Вечірка» 

1. Загальні положення 

1.1. Ці Правила є офіційним документом (далі у тексті – Правила) і визначають умови участі в акції 

та порядок її проведення «Бонус-Вечірка» (далі у тексті – Акція).  

1.2. Акція проводиться відповідно до норм законодавства України,   в тому числі вимог 

Податкового Кодексу України на безоплатних засадах юридичними особами і має на меті 

рекламування їх товару (платної послуги), сприяння їх продажу (наданню), при цьому організатори 

Акції витрачають на її проведення свій прибуток (дохід) (п.14.1.101. статті 14 Податкового кодексу 

України).  

1.3. Прийняття особою участі в акції здійснюється шляхом вчинення конклюдентних дій, а саме 

шляхом засвідчення факту повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також 

підтвердження своєї повної та беззаперечної згоди з умовами, що викладені у цих Правилах.  

1.4. Для підтвердження своєї згоди з умовами, що викладені у цих Правилах клієнту у відділенні 

направляється смс-повідомлення з кодом участі в Акції. Передаючи код з смс-повідомлення 

експерту відділення, клієнт підтверджує свою повну і беззаперечну згоду з умовами Правил. 

Також учасник може надати згоду з умовами Акції в своєму особистому кабінеті на сайті 

https://www.skarb.com.ua/ шляхом натискання відповідної кнопки участі у Акції.  

1.5. Організатор вправі вносити зміни до цих Правил. При внесенні змін до Правил Організатор 

повідомляє про це користувачів (клієнтів) шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті за 

адресою, вказаною в пункті 1.6. Правил. Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх 

розміщення на Сайті.  

1.6. Чинна редакція Правил, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет при переході за 

посиланням: https://www.skarb.com.ua/  

1.7. Учасникам акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або 

доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил 

означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.  

1.8. В період проведення рекламної Акції надання знижки носить невибірковий характер, 

користувачами реклами є невизначене коло осіб.  

2. Організатор Акції 

2.1. Організатором Акції виступають всі ломбарди, що використовують знак для товарів і послуг 

«Скарбниця»ТМ1 . (далі у тексті – Організатор).  

3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції. 

3.1. Період проведення Акції: з «01» листопада 2021 року по «30» листопада 2021 року включно. 

(далі у тексті – Період акції).  

 
1 Ломбарди, що використовують знак для товарів і послуг «СкарбницяТМ» на законних підставах: ПТ 
«Ломбард «Кредит Юніон», ПТ «Ай Ті Ломбард», ПТ «Ломбард «Свіжа Копійка», ПТ «Ломбард «Гроші Тут», 
ПТ «Ломбард «Заставно-Кредитний Дім», ПТ «Ломбард «Фінанс». 

https://www.skarb.com.ua/


3.2. Акція проводиться у всіх відділеннях ломбардів, що використовують знак для товарів і послуг 

«Скарбниця» ТМ на законних підставах на всій території України, крім АР Крим і тимчасово 

окупованих територій (далі за текстом ломбард або ломбарди).  

3.3. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення Акції 

виповнилось 18 років і які виконали умови Акції.  

3.4. Учасниками Акції є учасники бонусної програми, що діє в мережі ломбардів «Скарбниця» ТМ, 

згідно офіційних правил програми, відповідають вимогам, зазначеним в цих Правилах, та 

належним чином виконали умови цих Правил (далі у тексті – Учасники).  

3.5. В Акції не мають права брати участь: працівники та представники Організатора, та/або будь-

яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі 

(чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки). 

4. Умови участі та заохочення Акції. 

4.1. В акції можуть взяти участь клієнти ломбардів, які в період дії акції оформили кредитний 

договір під заставу виробів із дорогоцінних металів або техніки, або здійснюють оплату процентів 

по раніше укладеному кредитному договору, забезпеченого заставою виробів із золота або 

техніки.  

4.2. Виконуючи умови Акції, учасник отримує гарантоване заохочення, яке вказується в тексті 

текстового(sms) повідомлення, отриманого учасником на вказаний в анкеті програми лояльності, 

номер мобільного телефону, (далі у тексті – Заохочення).  

4.3. Для участі в акції необхідно протягом Періоду Акції здійснити обмін бонусів, накопичених на 

бонусній картці Клієнта на віртуальний флаєр, що дає право на отримання Заохочення (далі у 

тексті – Акційна купівля).  

4.4. На період дії Акції вводиться спеціальний акційний віртуальний флаєр. Під флаєром слід 

розуміти смс-повідомлення, з зазначенням Заохочення, передбаченого розділом 8. Один учасник 

може отримати необмежену кількість флаєрів.  

4.5. Флаєр видається Учаснику після списання з його бонусного рахунку 500 бонусів.  

4.6. Нарахування Заохочення здійснюється згідно цих Правил.  

4.7. Організатор не компенсує вартість Заохочення грошима або іншими матеріальними 

цінностями у випадку небажання або неможливості учасника ним скористатись з будь-яких 

можливих причин. Організатором не розглядаються претензії Учасників щодо отримання 

вищезазначеної компенсації.  

4.8. Отримання флаєра можливо тільки за рахунок бонусів.  

4.9. Переможцям, які здобули право на отримання Заохочення, отримання якого передбачає його 

пересилання у відділення Організатора, Організатором буде надана інформація щодо порядку 

отримання Заохочення за телефоном, який Переможець зазначив як контактний при реєстрації в 

бонусній програмі.  

5. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права 



5.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює: що він/вона 

ознайомлений(а) зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року. Використовуючи свою контактну 

адресу, номери телефонів, адреси електронної пошти чи інших засобів зв’язку при участі в акції, 

учасник надає свою згоду на їх використання Організатором для надсилання рекламних, 

інформаційних, інших повідомлень щодо послуг ломбарду та умов надання таких послуг. 

 5.2. Беручи участь в Акції, її Учасники погоджуються з тим, що їх імена та фотографії можуть бути 

оголошені та використані Організатором в друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в тому числі з 

метою реклами та отримання прибутку, і таке використання є безкоштовним і не підлягає 

компенсації у будь-якому вигляді.  

6. Обмеження 

6.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як 

стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у 

законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.  

6.2. Організатор не несе відповідальність за нездатність Учасників скористатись заохоченнями 

Акції не з вини Організатора.  

6.3. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з 

Учасниками.  

6.4. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не 

підлягають оскарженню.  

7. Інші умови 

7.1. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника 

від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання Заохочень, 

передбачених цими Правилами. При цьому такий Учасник не має права на одержання від 

Організатора Акції будь-якої компенсації.  

7.2. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому числі 

транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.  

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-

яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань 

Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.  

7.4. Процедура визначення отримувачів Заохочень не є лотереєю, або іншою, заснованою на 

ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.  

7.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції 

Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.  

7.6. Інформацію про умови Акції можна отримати на cайті Організатора за адресою: 

www.skarb.com.ua/, за телефоном: 0800500555 (дзвінки з телефонів в межах України безкоштовні).  

8. Подарунковий фонд 



8.1. З метою проведення Акції створюється Подарунковий фонд, який складається з наступних 

Заохочень:  

8.1.1. 5 пільгових днів, за які не  сплачуються проценти за користування кредитом, за умови 

дотримання таких вимог: при укладенні договору про надання фінансового кредиту на строк 14 

днів, в перші 5 днів проценти не нараховуються, з шостого дня нараховуються  проценти згідно 

стандартних умов.  

8.1.2. Знижка 25% на розмір процентної ставки за договором про надання фінансового кредиту, 

що укладений клієнтом строком на 14 календарних днів;  

8.1.3. Знижка 75% на розмір процентної ставки за договором про надання фінансового кредиту, 

що укладений клієнтом строком на 14 календарних днів;  

8.1.4. Нарахування бонусів в подвійному розмірі за оплату процентів за новим договором про 

надання фінансового кредиту.  

8.1.5. Нарахування 1000 бонусів на бонусну картку клієнта.  

8.1.6 Отримання ювелірної прикраси з магазину «Скарбничка»ТМ. Вартість однієї ювелірної 

прикраси – до 2000 гривень за шт.  

8.2. Строк дії заохочень, визначених п.п. 8.1.1-8.1.4. – тридцять календарних днів з дати отримання 

флаєра.  

8.3. Кількість заохочень визначених п.п. 8.1.1.-8.1.4. – необмежена, кількість заохочень, 

визначених п. 8.1.5., 8.1.6. - по 29 шт. 


