ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ
порядок виконання завдання за публічною обіцянкою винагороди
(ст. 1144 Цивільного кодексу України)
1. Визначення термінів
Партнер – будь-яка дієздатна фізична особа, яка почала виконувати завдання згідно з
ПУБЛЧНОЮ ОБІЦЯНКОЮ ВИНАГОРОДИ.
Ломбард – одна із юридичних осіб, перелічених нижче, що використовує знак для товарів і
послуг «Скарбниця®» на законних підставах*
Реферал – фізична особа – новий клієнт Ломбарду, яка бажає скористатися послугами
Ломбарду та який назвав Код реферала.
Сайт – веб-сайт Ломбарду за адресою в мережі Інтернет www.skarb.com.ua.
Особистий електронний кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються
Партнеру в момент його реєстрації на Сайті (Персональний розділ Партнера), за допомогою
якого Партнер здійснює взаємодію з Ломбардом, має постійний доступ до особистої
інформації/документів, пов'язаної з наданням Ломбардом послуг. Доступ до Особистого
електронного кабінету здійснюється Партнером шляхом введення Логіна Особистого
електронного кабінету та Пароля Особистого електронного кабінету на Сайті, сукупність
яких за домовленістю Сторін Договору та правовим статусом прирівнюється до
власноручного підпису. Вчинення дій будь-яким користувачем у Особистому електронному
кабінеті Партнера (у т.ч. внаслідок неналежного збереження Логіна та/або Пароля
Особистого електронного кабінету) за юридичними наслідками прирівнюється до дій
вчинених особисто Партнером.
Логін Особистого електронного кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр (адреса
електронної пошти Партнера або номер мобільного телефону Партнера), що вказується
Партнером в спеціальному полі «E-mail чи телефон» при реєстрації Особистого
електронного кабінету на Сайті. Цю комбінацію Партнер самостійно зазначає в спеціальному
полі «Логін» при вході до Особистого електронного кабінету. Партнер несе персональну
відповідальність за збереженість Логіну Особистого електронного кабінету.
Пароль Особистого електронного кабінету – довільно вибрана Партнером унікальна
комбінація букв та/або цифр, що вказується ним в спеціальному полі «Пароль» при
реєстрації Особистого електронного кабінету на Сайті. Цю комбінацію Партнер самостійно
зазначає в спеціальному полі «Пароль» при вході до Особистого електронного кабінету.
Партнер несе персональну відповідальність за збереженість Паролю Особистого
електронного кабінету.
Аналог власноручного підпису – сукупність Логіну і Паролю Особистого електронного
кабінету, за допомогою яких Партнер отримує доступ до свого Особистого електронного
кабінету на сайті Ломбарду, а також, за допомогою якого підтверджує свою особу при
здійсненні електронних операцій, в тому числі при укладенні договорів та/або інших
правочинів, підписанні та відправленні заяв тощо.
Код реферала – закодований номер Партнера, який, в тому числі, визначає його рівень в
команді.
Команада партнера – всі Реферали нижчого рівня, але не більше трьох рівнів.
1 рівень – будь-яка кількість Рефералів, запрошених Партнером.
2 рівень – Реферали, запрошені першим рівнем Рефералів.
3 рівень – Реферали, запрошені другим рівнем Рефералів.
Зміст завдання – надання Партнером Коду Реферала потенційним Рефералам, що призвело
до настання умов для надання Ломбардом послуг Рефералу на умовах, визначених в розділі 4
Публічної обіцянки винагороди. Завдання, яке потрібно виконати, може стосуватися як
разової дії, так і необмеженої кількості дій одного виду, що можуть здійснюватися різними
Партнерами.

Винагорода партнера - зобов'язання Ломбарду, з яким Партнер уклав Договір, у
відповідності до ст. 1144 Цивільного кодексу України виплатити грошову винагороду
Партнеру за виконане завдання у розмірі та порядку, передбаченому Правилами.
Бал - умовна одиниця, що нараховується Партнеру за виконання завдання та може бути
конвертована у Винагороду партнера за запитом Партнера. Бали не мають готівкового
(грошового) виразу та не є електронними грошовими коштами і не виконують функцію
електронних грошових коштів або будь-якого іншого виду грошових коштів. Бали не є
товаром та не продаються за оплату Партнеру.
Договір – договір про надання фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду,
укладений між Ломбардом і Партнером/Рефералом.
2. Основні положення
2.1. Ця Публічна обіцянка винагороди (далі - Правила) є публічною обіцянкою Ломбарду для
невизначеного кола осіб (Партнерів) виплатити винагороду у визначених нижче сумі та
умовах.
2.2. Правила дійсні на території України, що підконтрольна Українській владі.
2.3. Правила є безстроковими і діють до дня припинення їх дії. Ломбард має право в будьякий час змінити Правила або припинити їх дію. Повідомлення про припинення дії/зміну
Правил здійснюється шляхом розміщення Ломбардом відповідної інформації на Сайті.
2.4. Правила розміщуються на Сайті за адресою в мережі Інтернет www.skarb.com.ua, є
загальнодоступними та призначені для інформування невизначеного кола осіб.
2.5. Про намір приєднатися до умов, визначених Правилами Партнер повідомляє Ломбард
шляхом натискання кнопки «Отримати код» в Особистому електронному кабінеті на Сайті.
При цьому Ломбард має право отримати необхідну інформацію про Партнера.
2.6. Ломбард має право змінювати умови Правил. Інформація про нові умови Правил
розміщується на Сайті.
2.7. Партнер має право відмовитись від виконання завдання на будь-якій стадії виконання.
3. Вимоги до Партнера
3.1. Виконання завдання згідно з Правилами має здійснюватися Партнером особисто.
3.2. З метою виконання завдання за цими Правилами Партнер використовує виключно
сервіси Ломбарду, розміщені на сайті www.skarb.com.ua. Інформація, отримана Ломбардом
від Партнера в інший спосіб до розгляду Ломбардом не приймається і Партнер не вважається
таким, що виконує завдання.
3.3. Партнер має слідкувати за актуальністю номера свого мобільного телефону та інших
контактних даних, повідомлених Ломбарду. У разі їх зміни інформувати про це Ломбард не
пізніше 5 календарних днів з моменту їх зміни.
3.3.1. Актуалізація даних здійснюється шляхом заповнення анкети в Особистому
електронному кабінеті на Сайті.
3.4. Для отримання статусу Партнера фізична особа має виконати наступні умови:
- зареєстрував Особистий електронний кабінет на Сайті;
- подав заявку на участь в програмі в порядку, визначеному п. 2.5. Правил;
- отримав Код реферала;
- виконати інші вимоги, передбачені цими Правилами.
3.5. Реєстрація Особистого електронного кабінету.
3.5.1. Фізичні особи, які користуються послугами Ломбарду вперше, повинні зареєструвати
Особистий електронний кабінет на Сайті, шляхом заповнення необхідної інформації на Сайті
та підтвердження реєстрації.
3.5.2. При реєстрації на сайті Заявник має вказати особистий мобільний номер телефону,
верифікація якого здійснюється Ломбардом шляхом надіслання на вказаний номер Паролю,
який має бути введений на Сайті.

3.5.3. Сукупність вказаного при реєстрації Логіну і Пароля Особистого електронного
кабінету є аналогом власноручного підпису.
3.5.4. На підставі наданих даних інформаційна система Ломбарду здійснює реєстрацію
фізичної особи на сайті та формує Особистий електронний кабінет.
3.5.5. Для фізичних осіб, які вже зареєстровані на Сайті, додаткова реєстрація не
здійснюється. Вхід до Особистого електронного кабінету здійснюється за допомогою
введення свого Логіну і Пароля Особистого електронного кабінету у відповідному розділі
Сайту.
3.6. Після входу в Особистий електронний кабінет Партнер отримує Код реферала шляхом
натискання на кнопку «Отримати код».
4. Зміст завдання
4.1. Завдання полягає у залученні Партнером нових Рефералів та створенні Команди
партнера після отримання Коду реферала.
4.1.1. Днем створення Команда партнера є день використання Рефералом Коду реферала при
укладенні договору фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду.
4.1.2. Якщо Партером протягом 28 календарних днів з дня створення Команди партнера не
буде укладено договору фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду, Команда
партнера розпадається.
4.1.3. Команда формується на невизначений строк, за умови виконання Партнером п. 4.1.2.
Правил.
4.2. Залучення Рефералів здійснюється шляхом повідомлення Коду реферала потенційним
Рефералам.
4.3. Реферал вважається залученим у разі відповідності такого Реферала наступним вимогам
у сукупності:
 Особа, що залучається Партнером ніколи не користувалась послугами визначених в
Розділі 1 Ломбардів раніше або не користувалась послугами Ломбарду, а саме, не
мала укладених договорів фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду
впродовж останніх 28 каленгдарних днів;
 Реферал, уклав договір про надання фінансового кредиту та закладу майна до
ломбарду у будь-якому відділенні Ломбарду;
 При укладенні Договору, Реферал повідомив працівнику Ломбарду Код реферала;
 Реферал протягом строку, на який сформована Команда партнера оплатив проценти за
користування кредитом.
4.4. Реферал має можливість отримати статус Партнера після виконання умов, визначених
Правилами.
4.5. Команда партнера може складатись не більше ніж із 3 (трьох) рівнів.
4.5.1. Перший рівень Команди партнера складається з необмеженої кількості Рефералів, яким
Партнер повідомив Код реферала і які виконали умови, передбачені п. 4.3. Правил.
4.5.2. Другий рівень Команди партнера складається з Рефералів, які були залучені першим
рівнем Команди партнера.
4.5.3. Третій рівень Команди партнера складається з Рефералів, які були залучені другим
рівнем Команди партнера.
4.6. Реферали першого рівня вважаються залученими до Команди партнера виключно у
випадку, якщо вони виконали умови, передбачені п. 4.3. Правил протягом строку, на який
сформована Команда партнера. Нижчі рівні Рефералів вважаються залученими, якщо вони
виконали умови, передбачені п. 4.3. Правил протягом строку на який сформована Команда
партнера.
4.7. У разі, якщо у Реферала вищого рівня Команда розпалася, Команда партнера, яка
складається з Рефералів нижчого рівня, залучених таким Рефералом вищого рівня
розпадається. При цьому Команди партнерів, створені Рефералами нижчого рівня, за умови
виконання ними Правил, не розпадаються, і продовжують отримувати Винагороду партнера.

4.8. У разі розпаду Команди партнера Партнер має право сформувати нову Команду
партнера.
5. Розмір Винагороди партнера. Бали.
5.1. За належне виконання завдання, визначеного в цьому розділі Партнер отримує Бали.
5.2. Бали обліковуються в Особистому електронному кабінеті Партнера. Кількість
нарахованих Балів відображається в Особистому електронному кабінеті.
5.3. За виконання завдання Партнером йому нараховуються бали в наступному розмірі і
порядку**:
5.3.1. За залучення Реферала першого рівня - 15 (п'ятнадцять) відсотків від суми коштів, що
надійшли від Реферала першого рівня як оплата процентів за Договором, укладеним між
таким Рефералом та Ломбардом протягом строку, на який сформована Команда партнера.
5.3.2. За залучення Реферала другого рівня - 10 (десять) відсотки від суми коштів, що
надійшли від Реферала другого рівня як оплата процентів за Договором, укладеним між
таким Рефералом та Ломбардом протягом строку, на який сформована Команда партнера.
5.3.3. За залучення Реферала третього рівня - 5 (п’ять) відсоток від суми коштів, що
надійшли від Реферала трнтього рівня як оплата процентів за Договором, укладеним між
таким Рефералом та Ломбардом строку, на який сформована Команда партнера.
5.4. Нарахування Балів відбувається виключно за умови, що проценти за користування
фінансовим кредитом оплачені Рефералами протягом строку, на який сформована Команда
партнера та виконання інших вимог, передбачених Правилами.
6. Порядок нарахування та виплати винагороди
6.1. Ломбард нараховує та виплачує Винагороду партнера в порядку та на умовах,
визначених даним розділом. Винагорода партнера підлягає оподаткуванню в порядку,
передбаченому чинним законодавством України.
6.1.1. Розмір Винагороди партнера визначається шляхом конвертації Балів у національну
валюту України – гривню за співвідношенням, визначеним в п. 6.2.3. Правил.
6.2. Нарахування Винагороди партнера:
6.2.1. Нарахування винагороди Партнеру здійснюється Ломбардом за належним чином
виконане завдання у розмірі, визначеному п. 6.1.1. Правил.
6.2.2. Нарахування Винагороди партнера відбувається на підставі заявки Партнера, який
подається через його Особистий електронний кабінет шляхом натискання кнопки «Отримати
виплату». В запиті Партнер визначає суму винагороди, яку він бажає отримати та спосіб її
виплати. У разі виплати Винагороди партнера в порядку, визначеному п. «б» п. 6.3.4.
Правил, в заяві додатково зазначаються Реєстраційний номер облікової картки платника
податків Партнера (якщо такий номер відсутній у Ломбарду) та номеру електронного
платіжного засобу, що належить Партнеру.
6.2.3. Нарахування Винагороди партнера здійснюється шляхом конвертації Балів,
нарахованих Партнеру за умовним співвідношенням 1 бал = 1 гривня.
6.2.4. Сума нарахованої Винагороди партнера відображається в Особистому електронному
кабінеті Партнера.
6.3. Виплата Винагороди партнера.
6.3.1. Виплата Винагороди партнера здійснюється за заявкою Партнера, яка формується ним
для нарахування винагороди в поряду, визначеному п. 6.2.2. Правил.
6.3.2. Винагорода партнера включається до розрахунку загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу і підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб
відповідно в порядку п. 170.6. ст. 170 Податкового кодексу України та військовим збором
відповідно до статті 16-1 ПКУ.
6.3.3. Ломбард, як податковий агент, розраховує та утримує із доходу Партнера податки та
збори, визначені п.п. «б» п. 6.3.4. Правил у розмірах та в порядку, визначеному Податковим
кодексом України.

6.3.4. Нарахована винагорода виплачується Партнеру шляхом:
а) перерахування суми винагороди на бонусний рахунок Партнера в Ломбарді, (як знижка на
оплату процентів по Договору). В такому випадку сума Винагороди партнера конвертується
в бонуси згідно умов бонусної програми, затвердженої Ломбардом.
б) зараховується на банківський рахунок Партнера (в тому числі за номером Електронного
платіжного засобу).
6.3.5. При здійсненні виплати Винагороди партнера на банківський рахунок Партнера,
витрати на переказ коштів оплачує Партнер.
6.3.6. Виплата винагороди здійснюється Ломбардом, де Партнером укладено Договір, на
підставі якого сформовано Команду партнера.
6.3.7. Виплата Винагороди партнера на банківський рахунок Партнера здійснюється, якщо
сума нарахованої Партнеру винагороди перевищує 50,00 грн (п’ятдесят гривень 00 копійок).
6.3.8. Виплата Винагороди партнера здійснюється за умови, що у Партнера наявний діючий
договір фінансового кредиту та закладу майна з Ломбардом. У разі відсутності договору,
подана заявка Партнера на виплату Винагороди партнера відхиляється Ломбардом.
6.4. Виплата Винагороди партнеру здійснюється протягом 3 банківських днів з дня
отримання заявки згідно п. 6.2.2. Правил.
6.5. У разі порушення Партнером порядку виконання завдання в рамках цих Правил,
Ломбард має право не приймати таке виконання і не виплачувати винагороду за цими
Правилами.
7. Інші умови
7.1. У період з дати введення в дію цієї редакції Публічної обіцянки винагороди та діє до її зміни або
припинення Реферал, залучений партнером за Публічною обіцянкою винагороди має право на
отримання знижки у розмірі 20 %. Знижка надається одноразово на оплату процентів за договорами
фінансового кредиту, що укладені Рефералом з Ломбардом із застосуванням Коду реферала.

*ПТ «Ломбард «Кредит Юніон», ЄДРПОУ 40053147; ПТ «Ай Ті Ломбард», ЄДРПОУ 40104950; ПТ «Ломбард «Свіжа Копійка», ЄДРПОУ
35197205; ПТ «Ломбард «Гроші Тут», ЄДРПОУ 35197210; ПТ «Ломбард «Заставно-Кредитний Дім», ЄДРПОУ 34478742.
**першим 1000 учасникам, які виконають завдання та отримають статус Партнера, крім Винагороди партнера, передбаченої п. 5.3. Правил
будуть додатково нараховані 50 балів.

