ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«1,15% для всіх»
ТОВ «КЛТ КРЕДИТ»
Ці правила (далі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції
«1,15% для всіх» – маркетингового заходу для споживачів фінансових послуг, який
передбачає встановлення спеціальних умов споживчого кредитування (процентної ставки)
для визначеної умовами цих Правил категорії клієнтів ТОВ «КЛТ КРЕДИТ» (далі – Акція).
1. Організатор Акції
1.1. Організатором Акції «1,15% для всіх» є СУСПІЛЬСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЮ «КЛТ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 40076206, юридична адреса 02160, Київ
р., пр. Соборності (Злуки), 15 (далі – Організатор)).
2. Учасники акції
2.1. Участь в Акції мають право брати фізичні особи-громадяни України, які вже мали діючі
кредитні Договори в компанії ТОВ «КЛТ КРЕДИТ», за винятком осіб, зазначених у п. 2.4 цих
Правил.
2.2. Всім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна в будь-який день
протягом всього Періоду проведення Акції.
2.3. Участь в Акції є безкоштовною. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері
грального бізнесу, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами
конкурсу.
2.4. Працівники ТОВ «КЛТ КРЕДИТ» та особи, які перебувають з ними у родинних зв'язках,
а також інші пов'язані з ними особи, до участі в Акції не допускаються.
3. Мета Акції
3.1. Метою акції є популяризація та просування фінансових послуг ТОВ «КЛТ КРЕДИТ»,
формування і підтримання стабільного рівня зацікавленості та поінформованості
споживачів фінансових послуг.
4. Територія та період проведення Акції
4.1. Акція проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованій
території АР Крим та зони проведення АТО (надалі – Територія Акції). Це вимушене
тимчасове обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців зазначених регіонів і
неможливість з боку Замовника та/або Виконавця гарантувати належний проведення
Акції.
4.2. Період проведення Акції: з 00 годин 01 хвилини за київським часом 08.05.2017 року
до 23 годин 59 хвилин за київським часом 09.05.2017 року включно (далі – Період
проведення Акції). Період проведення Акції може бути змінений ТОВ «КЛТ КРЕДИТ» на
будь-якому етапі проведення Акції за власним рішенням, у тому числі в разі настання
обставин, які не передбачалися і не могли бути передбачені ТОВ «КЛТ КРЕДИТ» на дату
оголошення Акції.

5. Умови та порядок отримання кредиту
5.1. Оформити кредит за акційною ставкою 1,15 % в день (один раз на тиждень у
визначений день тижня) може бути будь-який Учасник акції, який відповідає вимогам п.
2.1.
Умови надання Кредиту по Акції «1,15% всім» не сумуються з іншими Акціями ТОВ «КЛТ
КРЕДИТ».
5.2. Участю в Акції кожен Учасник Акції підтверджує:
5.2.1. своє ознайомлення з даними Офіційними правилами і гарантує їх безумовне
виконання і дотримання;
5.2.2. свою однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку його персональних даних,
які стали відомі Організатору за умови дотримання вимог чинного законодавства України;
5.2.3. своє ознайомлення з правами суб'єкта персональних даних в обсязі, визначеному
Законом України «Про захист персональних даних» та надання згоди на включення своїх
персональних даних до бази персональних даних Організатора. Також він підтверджує,
що повідомлений про включення таких баз і про мету збору цих даних та осіб, яким вони
передаються або можуть бути передані за умови, що передача буде відбуватися у
відповідності з чинним законодавством України.
6. Інші умови
6.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом
розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті ТОВ «КЛТ КРЕДИТ»
https://kltcredit.com.ua, а також по телефону:
+38 (044) 365·73·73
+38 (063) 144·73·73
+38 (066) 144·73·73
+38 (096) 144·73·73
(з будь-яких телефонів у межах України).
6.2. Організатор має право змінити Правила Акції, в тому числі достроково припинити або
продовжити її проведення, розмістивши інформацію про це на сайті https://kltcredit.com.ua не пізніше дня набрання чинності таких змін.
6.3. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне
рішення приймається ТОВ «КЛТ КРЕДИТ».
7. Права учасника акції
7.1. Кожен учасник Акції має право:
7.1.1. ознайомитися з Правилами Акції «1,15% всім» від ТОВ «КЛТ КРЕДИТ»;
7.1.2. взяти участь в Акції в порядку, визначеному цими Правилами;

7.1.3. отримати інформацію про зміни Правил, в передбаченому цими Правилами
порядку.

