
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ 
«ПРІМО КЛУБ»

1. Загальні положення. 
1.1. Організатором рекламної акції «Прімо клуб» (надалі - Акція) є  ТОВ «ФК «Кредит –
Капітал» (надалі – Організатор).
1.2. Учасниками рекламної акції (надалі – Учасник) є громадяни України, які проживають
на території України, досягли 18 річного віку та які в період проведення Акції виконали всі
правила та умови цієї Акції, які викладені нижче.
УВАГА! Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в ній неповнолітні,
обмежено  дієздатні  і  недієздатні  особи,  власники  та  працівники  Організатора  та
співробітники, які причетні до організації та проведення Акції, а також безпосередні члени
їх родин. Під безпосередніми членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки,
рідні та двоюрідні брати чи сестри, дідусі та бабусі, онуки, інші особи, які мають пряме
відношення до власників та працівників Організатора Акції.
1.3. Рекламна  акція  проводиться  на  всій  території  України,  за  винятком  території  АР
Крим, м. Севастополя, території проведення ООС і тимчасово окупованої території,  що не
контролюється українською владою. 
1.4. Акція  проводиться  з  05  травня  2022 року по 30 червня 2022 року або до повного
вичерпання бюджету Акції визначеного Організатором. 
1.5. Метою  рекламної  акції  є  стимулювання  (підвищення)  рівня  виконання  фінансових
зобов’язань* Учасників перед Організатором Акції. 
*під  фінансовими  зобов’язаннями  мається  на  увазі  своєчасне  здійснення  платежів  за
кредитним договором, договором розстрочки чи іншим правочином, право грошової вимоги
за яким належить Організатору.
1.6. Ця  Акція  не  є  азартною  грою,  лотереєю,  послугою  у  сфері  грального  бізнесу,  чи
конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.
1.7. Участь в Акції є добровільною і визначається власним волевиявленням Учасників.

2. Умови участі в Акції.
Прийняти участь у Акції  можуть лише боржники Організатора,  які отримали персональне
письмове запрошення на участь у Акції.

В рамках Акції, Учасники можуть отримувати бали згідно наступних правил: 
 Стартові бали

За  умови  підписання  договору  розстрочки  заборгованості  Учасник  Акції  отримує
автоматичне нарахування 100 балів по справі по якій така угода була підписана.
При наявності декількох справ, Учасник отримає автоматичне нарахування 100 балів
по кожній справі по якій така угода була підписана. 
Стартові бали нараховуються з дати отримання Організатором паперового екземпляру
договору розстрочки за адресою – 79018, Україна, Львів, вул. Смаль-Стоцького 1.
У  випадку  порушення  умов  та  порядку  погашення  заборгованості  передбаченого
умовами договору розстрочки, Учасник отримає автоматичне списання отриманих 100
балів по справі по якій така угода була розірвана.

 Регулярні бали



За  кожен  платіж  в  рахунок  погашення  боргу  по  будь-якій  справі  цесійної  схеми
Учасник отримає автоматичне зарахування регулярних балів (20 грн = 1 бал).
Регулярні бали нараховуються з дати отримання платежу на рахунок Організатора.

 Додаткові бали
При умові погашення всієї суми заборгованості по будь-якій справі, право грошової
вимоги щодо якої відступлено Організатору, Учасник отримує автоматичне подвоєння
існуючих на цей момент балів по справі по якій закриття боргу відбулося.
При наявності декількох справ, Учасник отримає автоматичне подвоєння існуючих на
цей момент балів по кожній справі по якій закриття боргу відбулося. 

 Екстра бали
Організатор  лишає  можливість  впровадження  екстра  балів  у  будь-який  момент
проведення рекламної акції.
Про умови отримання екстра балів Учасники будуть додатково повідомлені письмово
за контактною адресою, що вказана у індивідуальній справі Учасника.

Нарахування балів відбувається по кожній кредитній справі,  право грошової вимоги щодо
якої  відступлено  Організатору,  окремо.  Усі  накопичені  бали  по  всім  кредитним  справам
сумуються і можуть бути використані для придбання подарунка.
 
Про  суму  нарахованих  балів,  а  також  загальну  їх  кількість  Учасник  може  дізнатись  за
телефонами гарячої лінії 0 800 200 502 або 0 800 200 520.

Повернення і заміна отриманого подарунка не допускається.

3. Акційна винагорода та порядок її отримання.
3.1. Учасник, який набрав необхідну кількість Акційних балів, має право використати їх та
придбати у Організатора Акційний Товар за Акційною ціною, що становить 1 грн. Перелік
Акційних Товарів та необхідної кількості балів наведено у п. 3.3. даних Правил.
3.2. Для  придбання  Акційного  Товару,  визначеного  у  п.  3.3.  цих  Правил,  згідно  з
Акційною ціною, Учасник Акції зобов’язаний надати код обраного подарунка, інформацію
про  адресу  доставки,  контактний  номер  телефону,  а  також  копію  власного  паспорту  та
реєстраційного номера облікової картки платника податків  (або копії сторінок паспорта з
відміткою про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

3.3. Акційний Товар. 

Категорія Товару Найменування Товару

Кількість
Акційних
балів, які

дозволяють
придбати
Товар за

Акційною
ціною 1

грн.

Код
Товару

Для комфорту в домі Спінювач молока 150 UD31

Для комфорту в домі Лампа для гель-лаку 700 UD32



Для комфорту в домі Дитяча настільна лампа 400 UD33

Для комфорту в домі Епілятор Panasonic 1 400 UD34

Для комфорту в домі Бездротовий геймпад iPega 1 300 UD35

Для комфорту в домі Драбина 700 UD36

Для комфорту в домі Набір вішалок 200 UD37

Для комфорту в домі Крісло 2 100 UD38

Для комфорту в домі Настільна лампа 400 UD39

Для комфорту в домі Вовняна ковдра 600 UD40

Для комфорту в домі Пилосос 2 500 UD41

Для комфорту в домі Мультиварка 2 000 UD42

Для комфорту в домі Рулетка вимірювальна Stanley 350 UD43
Для комфорту в домі Акумуляторний дриль-шурупокрут Bosh 2 300 UD44
Для комфорту в домі Набір інструменту Alloid 2 000 UD45

Для зручності на кухні Крапельна кавоварка 1 000 UK29

Для зручності на кухні Мікрохвильова піч 3 000 UK30

Для зручності на кухні Йогуртниця 700 UK31

Для зручності на кухні Гриль 2 200 UK32

Для зручності на кухні Млинниця 1 000 UK33

Для зручності на кухні Ланчбокс 300 UK34

Для зручності на кухні Каструля для запікання 300 UK35

Для зручності на кухні Набір низьких стаканів 400 UK36

Для зручності на кухні Набір високих стаканів 400 UK37

Для зручності на кухні Столовий сервіз 1 000 UK38

Для зручності на кухні Яйцеварка 500 UK39

Для зручності на кухні Набір каструль 2 000 UK40

Для зручності на кухні Електрошашличниця 1 500 UK41

Для зручності на кухні Мусат кухонний 500 UK42

Для зручності на кухні Морозивниця 1 000 UK43

Для дітей Біговел 800 DD11

Для дітей Дитячий самокат 1 000 DD12

Для дітей Триколісний велосипед 2 500 DD13

Для дітей Двоколісний велосипед 2 000 DD14

Для дітей Толокар 600 DD15

Подарунки близьким Мангал 600 PB24

Подарунки близьким Набір шампурів 400 PB25

Подарунки близьким Розкладний стіл 1 000 PB26

Подарунки близьким Складний стілець 300 PB27

Подарунки близьким Решітка - гриль 300 PB28

Подарунки близьким Cмарт-годинник Xiaomi Mi Band 5 1 000 PB29

Подарунки близьким Акустична система JBL Go 2 1 000 PB30

Подарунки близьким Бездротові навушники JBL 1 200 PB31

Подарунки близьким Автотримач для телефону 500 PB32

Подарунки близьким Автомобільний зарядний пристрій 400 PB33

Подарунки близьким IP-камера Xiaomi 1 200 PB34

Подарунки близьким Набір для укладання Babyliss 1 000 PB35



Подарунки близьким Машинка для стрижки PHILIPS 850 PB36

Подарунки близьким Акумуляторний пилосос 1 000 PB37

Подарунки близьким Праска з парогенератором BRAUN 3 200 PB38

Для здоров'я Пульсоксиметр 800 DZ10

Для здоров'я Зволожувач повітря 700 DZ11

Для здоров'я Іригатор 1 500 DZ12

Для здоров'я Тонометр 700 DZ13

Для здоров'я Інгалятор 700 DZ14

Купон на списання боргу Купон на списання боргу_500 250 FD1

Купон на списання боргу Купон на списання боргу_1000 500 FD2

Купон на списання боргу Купон на списання боргу_5000 2 500 FD4

3.4. Видача грошової компенсації, замість надання знижки на Товар, визначений у п.3.3.
цих Правил, Організатором не проводиться.  У випадку якщо Переможець Акції  з якихось
причин  не  може  отримати  Подарунок  особисто,  такий  Учасник  Акції  не  має  права
передати/поступитися своє право третій особі, і в такому разі вважається, що він відмовився
від Подарунка.
3.5. У  випадку  вичерпання  Акційного  Товару,  Учаснику  може  бути  запропоновано  на
вибір інший аналогічний за своїми характеристика та функціональністю Товар. 
3.6. Зовнішній вигляд подарунків Акції (зокрема, розмір, колір, форма) може відрізнятися
від зовнішнього вигляду подарунків, зазначених у рекламних та інформаційних матеріалах,
які будуть поширюватися Організатором протягом Періоду проведення Акції.
3.7. Акційний Товар можна придбати протягом Терміну проведення Акції, визначеного в
п.1.4. цих Правил.
3.8. Фонд  подарунків  Акції  формується  за  рахунок  власних  коштів  Організатора  і
використовується  виключно  для  надання  подарунків  Учасникам  Акції  згідно  з  цими
Правилами.
3.9. Під час проведення Акції Організатор гарантує можливість придбання, зазначеного в
пункті 3.3. цих Правил, Акційного Товару тим Учасникам Акції, які виконали умови Акції та
першими звернулись до Організатора в порядку визначеному цими Правилами.
3.10. Відповідальність  за  якість  Товарів,  що  продаються  за  Акційною  ціною,  несе  їх
виробник.

4. Інші умови.
4.1. Акційні винагороди можуть бути отримані Учасниками Акції тільки на умовах цих
Правил. 
4.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, вирішення таких
питань Організатор Акції  залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не
підлягає.
4.3. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб
Учасниками Акції і прав на отримання Акційного Товару. Організатор Акції не бере на себе
відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 
4.4. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції повністю погоджується з цими Правилами
та  зобов'язується  їх  виконувати.  Порушення  Учасником  Акції  цих  Правил  або  відмова



Учасника Акції від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання
Акційного Товару.
4.5. Організатор  Акції  не  несе  відповідальності  за  невиконання  своїх  зобов’язань
відповідно до умов Акції у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха,
пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на
території  проведення  Акції,  оголошення  про  мобілізацію,  введення  воєнного  чи
надзвичайного стану, інших непідвладних контролю з боку Організатора Акції обставин. 
4.6. Ці Правила розміщені на сайті www.primocollect.com.ua, а також їх можна дізнатись за
телефонами гарячої лінії 0 800 200 502 або 0 800 200 520.

5. Порядок і спосіб інформування про умови рекламної акції.
5.1. Інформування щодо Правил та умов Акції  здійснюється за допомогою анонсування
Акції  та  розміщення  офіційних  Правил  та  умов  Акції  на  Інтернет  сайті
www.primocollect.com.ua.  Також,  інформацію  про  умови  Акції  можна  дізнатись  за
телефонами гарячої лінії Організатора: 0 800 200 502 або 0 800 200 520. Організатор здійснює
розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції в рекламних матеріалах, що будуть
розповсюджуватись засобами поштового зв’язку. 
5.2. Ці  Правила  та  умови  можуть  бути  змінені  та/або  доповнені  Організатором  Акції
протягом всього терміну проведення Акції.  Зміна  та/або  доповнення цих Правил та  умов
Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж
порядку,  що  визначений  для  інформування  про  Правила  та  умови  Акції.  Такі  зміни  та
доповнення набувають чинності  з  моменту опублікування,  якщо інше не буде спеціально
визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
5.3. Організатор залишає за собою право достроково закінчити Акцію.
5.4. Приймаючи участь в Акції Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими
Офіційними правилами рекламної  акції  «Прімо клуб», і  свою повну та безумовну згоду з
ними.


