Офіційні правила акції «Бонус за Дію»
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 за Дію» (далі у тексті – Акція).
1.2. Акція проводиться відповідно до норм законодавства України та згідно
Податкового кодексу України на безоплатних засадах фінансовою установою
«СкарбницяТМ» має на меті рекламування її товару (платної послуги), сприяння ї
його продажу (наданню), при цьому фінансова установа «СкарбницяТМ» витрачає на
проведення Акції 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. Організатор вправі вносити зміни до цих Правил. При внесенні змін до Правил
Організатор повідомляє про це користувачів шляхом розміщення нової редакції
Правил на Сайті за адресою, вказаною в пункті 1.5. Правил. Зміни/доповнення
набувають чинності з дня їх розміщення на Сайті.
1.5. Чинна редакція Правил, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет
при переході за посиланням: https://www.skarb.com.ua/
1.6. 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.
1.7. 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 «18» серпня 2020 року до відміни акційних умов.
(далі у тексті – Період акції).
3.2. Акція проводиться у всіх відділеннях ломбардів, що використовують знак для
товарів і послуг «СкарбницяТМ» 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
«СкарбницяТМ», згідно офіційних правил програми, відповідають вимогам,
зазначеним в цих Правилах, та належним чином виконали умови цих Правил. (далі у
тексті – Учасники).
4.
Умови участі та заохочення Акції.
4.1.
В акції можуть взяти участь клієнти ломбардів, які в період дії акції виконали
умови зазначені цих правилах.
4.2.
Виконуючи умови Акції, учасники отримують гарантовані заохочення у вигляді
бонусів, що нараховуються на бонусний рахунок програми лояльності Організатора,
(далі у тексті – Заохочення).
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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»

4.3. Для участі в акції необхідно протягом Періоду Акції здійснити одну або
декілька дій(операція визначена організатором), що надають право на отримання
Заохочення (далі у тексті – Акційна дія).
4.4. Один учасник може отримати одне нарахування бонусів за виконання однієї
Акційної дії, повторне виконання вже виконаної Акційної дії не надає можливості
повторного отримання бонусів.
4.5. Нарахування Заохочення здійснюється згідно цих Правил.
4.6. 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.
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.
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, пандемії, епідемії, 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 сайті Організатора за
адресою: www.skarb.com.ua/, за телефоном: 0800500555 (дзвінки з телефонів в
межах України безкоштовні).
8. Перелік Акційних дій для отримання подарунків
8.1. Додати електрону копію документів і дочекатися верифікації *.
8.2. Укласти електронний договір
8.3. Додати електронну адресу *

8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.

Встанови ПІН-код для входу*
Об’єднати бонусні рахунки «Техноскарб» і «Скарбниця»*2
Сплатити 1000 грн. і більше одним платежем в електронному кабінеті
Здійснити добір суми кредиту на карту в електронному кабінеті
Зробити добір суми кредиту та сплату відсотків одночасно
Вивести бонуси на банківську карту (Кешбек)
Оплатити відсотки за користування кредитом одним платежем у розмірі
500 грн і більше в електронному кабінеті
Використати 10 чи більше гривень бонусами при сплаті відсотків
Обміняти накопичені бонуси на сертифікат партнера OneCard будь-якого
номіналу
Виконати 5 будь яких акційних дій з п.п.8.1-8.12
Виконати 9 будь яких акційних дій з п.п.8.1-8.13
Виконати 14 будь яких акційних дій з п.п.8.1-8.14.

9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подарунковий фонд

Нарахування 50 бонусів за виконання Акційних дій № 8.4, 8.5,8.7, 8.9, 8.11.
Нарахування 100 бонусів за виконання Акційних дій № 8.2, 8.3, 8.6, 8.8, 8.12.
Нарахування 200 бонусів за виконання Акційних дій № 8.1, 8.10.
Нарахування 300 бонусів за виконання Акційних дій № 8.13.
Нарахування 500 бонусів за виконання Акційних дій № 8.14.
Нарахування 1000 бонусів за виконання Акційних дій № 8.15

* бонуси за виконання Акційної дії нараховуються в перший день акції, навіть
якщо Акційна дія виконана до початку проведення акції.
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Об'єднання карток здійснюється у особистому кабінеті, шляхом натискання кнопки об'єднанати картки, з введенням коду, що
підтверджує Вашу згоду на об'єднання. Якщо у Вас відсутня картка Техноскарб, отримайте її у будь якому магазині мережі «Техноскарб».
Адреси: https://ua.tehnoskarb.ua/shops

