
Тільки з 1 березня по 31 травня 2017 року мережі ломбардів "Miдас" дає клієнтам грандіозну 

можливість  прийняти  участь у розіграші 1000 грн на тиждень або виграти бонусний 

договір!    

Деталі акції: 

1. Загальні  
1.1 Акція діє з 01.03.2017 до 31.05.2017 у всіх відділеннях мережі ломбардів «Мідас». Прийняти 

участь можуть усі клієнти, що здійснили будь-яку фінансову операцію зі своїм договором в 

період дії Акції.   

1.2 Акція проводиться з метою популяризації послуг ПО «Ломбард «Мідас» Лежньов Д.О. та 

компанія» 

1.3 Акція не є лотереєю, тоталізатором та іншою азартною грою, що вимагає платної участі. 

 

2. Термінологія та поняття, які використовуються в даних офіційних правилах: 
2.1 Тиждень -  одиниця виміру часу від понеділка до неділі включно; одиниця виміру часу, що 

дорівнює семи дням. 

2.2 Сайт – сайт Акції, який знаходиться у всесвітній мережі Інтернет за адресою https://midas.ua 

та містить усю детальну інформацію про умови участі в Акції та усі необхідні інструменти та 

додатки. 

2.3 Фінансова операція – операція фінансового кредиту, пролонгації, сплати відсотків, викупу 

займу. 

2.4 Бонусний договір -  договір фінансового кредиту зі ставкою 0,25% на день. 

 

3. Учасники Акції 

3.1 Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення 

Акції вже виповнилось 18 (вісімнадцять) років, та який ретельно виконав всі дії та умови, 

необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – Учасник або Учасники). 

 

4. Тривалість Акції та місце її проведення 
a. Акція триває з 01 березня по 31 травня 2017 року включно (надалі – Акційний період 

4.1.1. Визначення Учасників Акції – Власників Заохочень які зазначені в п.5.1.1. та 5.1.2. цих 

правил проходитиме по п’ятницям за наступним графіком: у березні 10, 17, 24, 31; у квітні 

7,14, 21, 28; у травні 5, 12, 19, 26.. 

4.2   Акція проводиться на території м. Запоріжжя.  

 

5. Фонд Заохочень Акції 

5.1. Фонд Заохочень Акції складається з наступних Заохочень: 

5.1.1. Оформлення Акційного бонусного договору 

5.1.1.1. Загальна кількість Акційних бонусних договорів складає 288 (двісті вісімдесят вісім) 

одиниць за весь Акційний період. 

5.1.2. Грошове заохочення у розмірі 1000 (одна тисяча грн. 00 коп.) гривень (надалі – 

«Грошове заохочення») 

5.1.2.1. Загальна кількість Грошових заохочень становить 12 (дванадцять) одиниць за весь 

Акційний період. 

5.3. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість 

Фонду Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими 

Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Організатор повідомляє про них в порядку, 

передбаченому п. 10. цих Правил. 

5.4. Зовнішній вигляд Заохочень (розмір, колір), зазначених на Сайті Акції, на рекламних 

матеріалах, які будуть поширюватись Організатором/Виконавцем Акції протягом Акційного 

Періоду, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Заохочень. 

     6.   Порядок участі в Акції та реєстрації Учасників Акції для участі в визначенні 

власників Заохочень, які зазначені в п. 5.1.1. та п. 5.1.2. даних Правил. 

     6.1 Для участі в Акції та у визначенні власників Заохочень, які зазначені в п. 5.1.1. та п. 

5.1.2. даних правил Учаснику необхідно здійснити наступні дії: 



6.1.1 Здійснити фінансову операцію в мережі ломбардів «Мідас» в Акційний період. 

6.1.2. При реєстрації Учасника Акції, він будуть автоматично заноситись в базу за номером 

його договору. 

     6.1.3. Один номер договору може бути зареєстрований тільки одним унікальним Учасником, 

і тільки один раз протягом Акції. 

  6.2. Унікальним Учасником Акції вважається Учасник Акції з належним лише йому 

унікальним номером договору та унікальними паспортними даними громадянина України 

(надалі Унікальний Учасник). 

6.3. Ідентифікація Учасників Акції здійснюється Виконавцем Акції за допомогою унікального 

номеру договору  

6.4  Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за технічні збої, пов’язані з 

реєстрацією, за неможливість учасника взяти участь в активностях з причин які не залежні 

від Організатора Акції. 

7. Порядок участі в Акції та реєстрації Учасників Акції для участі в визначенні власників 

Заохочень, які зазначені в п. 5.1.1. та п. 5.1.2. даних Правил. 

7.1. Для участі в Акції та у визначенні власників Заохочень, які зазначені в п. 5.1.1. та п. 5.1.2. 

даних Правил Учаснику необхідно здійснити наступні дії: 

7.1.1. Здійснити фінансову операцію в мережі ломбардів «Мідас» в Акційний період. 

7.1.2. Унікальним Учасником Акції, який приймає участь у визначенні власників Заохочень, які 

зазначені в п. 5.1.1. та п. 5.1.2. даних Правил вважається Учасник Акції з належним лише 

йому унікальним номером договору та унікальними паспортними даними громадянина 

України. 

7.1.3. Кожен договір приймає участь у розіграші грошового заохочення у розмірі 1000 гривень, 

та бонусного договору. 

7.2. Організатор не несе відповідальності за технічні збої, пов’язані з реєстрацією Учасників 

Акції для участі у визначенні власників Заохочень Акції, які зазначені в п. 5.1.1. та п. 5.1.2. 

даних Правил та деякими іншими питаннями, в тому числі: 

7.2.1. За розірвання договірних відносин між оператором(ами) мережі Інтернет та/або будь-які 

інші технічні збої в роботі мережі Інтернет і як наслідок – неможливість відвідати Сайт. 

7.2.2. За будь-які технічні збої в роботі Сайту, що виникли не з вини Організатора. 

7.2.3. За неможливість учасника взяти участь в активностях з причин які не залежні від 

Виконавця/Організатора Акції. 

8. Права та обов’язки Учасника Акції 

8.1. Права Учасника Акції: 

8.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Акції. 

8.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами. 

8.1.3. Отримати інформацію про зміну Правил Акції. 

8.2. Обов’язки Учасника Акції: 

8.2.1. Виконувати умови цих правил Акції. 

8.2.2. У випадку визначення Учасника Акції як такого, що має право отримати одне із 

Заохочень Акції, Учасник зобов’язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в 

цих Правилах Акції. 

8.2.3. Надати Організатору права на використання його, персональних даних, фотографії, 

інтерв’ю або інших матеріалів про нього, пов’язаних з його участю в Акції під час 

розповсюдження рекламної інформації про Акцію на необмежений термін та без обмеження 

території та без виплати будь-яких винагород за таке використання. 

9. Права та обов’язки Організатора Акції 

9.1. Обов’язки Організатора: 

9.1.1. Провести Акцію у відповідності з даними Правилами Акції. 

9.2. Права Організатора: 

9.2.1. Організатор Акції користується усіма Правами, передбаченими цими Правилами Акції та 

чинним законодавством України. 

9.2.2. Відмовити у видачі Заохочення Учаснику, який не виконав всі умови цих Правил Акції 

правильно та у повному обсязі. 



9.2.3. Відмовити у видачі Заохочення Учаснику, який не відповідає вимогам цих Правил Акції. 

9.2.4. Організатор залишає за собою право вимагати додаткові документи, що ідентифікують 

особистість для отримання заохочень. 

10. Способи та порядки інформування Учасників Акції про строки та умови її 

проведення 

10.1. Інформування Учасників Акції та потенційних Учасників Акції про умови участі, 

продовження строку Акції, збільшення Заохочувального Фонду Акції та інших змін, будуть 

здійснюватися на Інтернет-сайті https://midas.ua/. 

10.2. Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції 

протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції 

можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, 

що визначений для інформування про умови участі в Акції. Такі зміни та доповнення 

набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено 

безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. 

11. Порядок визначення Учасників Акції, які мають можливість отримати одне із 

Заохочень Акції (надалі – «Власник заохочення») 

11.1. Визначення Учасників Акції, які матимуть право стати власниками Бонусного договору. 

11.1.1. Учасником Акції, власником Бонусного договору вважається Учасник Акції, Акції з 

належним лише йому унікальним номером договору та унікальними паспортними даними 

громадянина України  

11.1.1. Визначення Учасника Акції, який матиме право стати власником Бонусного договору 

відбуватиметься щотижня, починаючи з 10 (десятого) березня 2017 року, шляхом 

випадкового комп’ютерного відбору та за допомогою сайту www.random.org  серед усіх 

номерів договорів Учасників Акції, які протягом тижня, що передує добі проведення 

Розіграшу Бонусного договору здійснили хоча б 1 фінансову операцію, але не більше 24 

(двадцяти чотирьох) Учасників Акції. 

11.1.3. В межах Акційного періоду, один Унікальний Учасник має можливість стати власником 

не більше 2 (двох) Бонусних договорів протягом одного місяця проведення Акції. 

11.2. Визначення Учасників Акції, які матимуть право стати власниками Грошового 

заохочення. 

11.2.1. Визначення Учасника Акції, який матиме право стати власником Грошового заохочення 

відбуватиметься щотижня, починаючи з 10 (десятого) березня 2017 року, шляхом 

випадкового комп’ютерного відбору та за допомогою сайту www.random.org  серед усіх 

номерів договорів Учасників Акції, які протягом тижня, що передує добі проведення 

Розіграшу Грошового заохочення здійснили хоча б 1 фінансову операцію, але не більше 1 

(одного) Учасника Акції. 

11.2.1.1. Останній Розіграш  буде проведено 26 (двадцять шостого) травня 2017 року серед усіх 

номерів договорів Учасників Акції, які протягом тижня, що передує добі проведення 

Розіграшу здійснили хоча б 1 фінансову операцію  

11.2.2. В межах Акційного періоду, один Унікальний Учасник має можливість стати власником 

не більше 1 (одного) Грошового заохочення. 

11.2.3. Після визначення Учасника Акції як такого, що має право на отримання одного з 

Грошових заохочень, такого Учасника Акції буде сповіщено про це шляхом надсилання 

йому SMS повідомлення на належний йому номер мобільного телефону, який було вказано 

Учасником під час оформлення договору. 

12. Порядок отримання Заохочень Акції 

12.1. Порядок отримання одного із Заохочень Акції, які зазначені в п. 5.1.1. та 5.1.2. цих 

правил. 

12.2. Для підтвердження свого права на отримання одного із Заохочень Акції, які зазначені в п. 

5.1.1.та 5.1.2. цих правил, Учасник Акції якого було визначено власником одного із 

відповідних Заохочень, повинен протягом 5 робочих днів після надсилання йому сповіщення 

про те, що він отримав право стати власником одного із Заохочень Акції(надалі – 

«Переможець») звернутися у відділення мережі ломбардів «Мідас» і отримати одне з 

вказаних заохочень. 



12.2.2. Грошові заохочення будуть надані Учасникам акції, які отримали право стати 

власником відповідного Заохочення шляхом надання готівкою у відділенні де був 

зареєстрований договір і який був обраний як такий, що переміг у розіграші, протягом 30 

(тридцяти) робочих днів з дати отримання сповіщення та у разі виконання Власником 

заохочення усіх умов цих Правил. 

12.2.3. Будь-які додаткові витрати Власника Заохочення, пов’язані з отриманням такого 

Заохочення, не компенсуються Організатором Акції 

12.2.4 . Заохочення, які не були отримані Учасниками, повторно не відсилаються. Такими 

Заохоченнями Організатор буде розпоряджатися на свій розсуд. 

12.3. Грошовий еквівалент вартості Заохочень не виплачується. 

12.5. Зобов’язання Організатора по врученню Заохочень вважаються виконаними з моменту 

передачі відповідних Заохочень Учаснику Акції. 

13. Інші умови 

13.1. Заохочення не видаються за умови не виконання Учасником Акції цих правил Акції. 

13.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та 

перегляду не підлягають. 

13.3. Організатор залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про Акцію. 

13.4. Виконавець залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Заохочення 

Акції Власникам Заохочень у випадку: 

13.4.1. Якщо Споживач скористався послугою, не в Акційний Період; 

13.4.2. Якщо Власник Заохочення надав Виконавцю не всю інформацію, передбачену даними 

Правилами; 

13.4.3. Якщо Учасник порушив інші положення цих правил Акції, а також в інших умовах, 

передбачених чинним законодавством України; 

13.4.4. Якщо у Організатора виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в акції такого 

Учасника. 

13.5. Виконавець та Організатор не несе відповідальності за технічні неполадки, пов‘язані з 

реєстрацією Учасників. 

13.6. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданих контактних даних. 

13.7. З моменту отримання Заохочення Власником Заохочення Акції останній несе ризик по 

його випадковій загибелі, втраті або псуванню. Організатор та Виконавець не несуть 

відповідальності за подальше використання отриманого Заохочення його Власником. 

13.8. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які 

інші контакти з Учасниками Акції. 

13.9. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з 

даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. 

13.10. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на 

безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з 

маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне 

законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне 

використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про 

нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в 

т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та 

відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. 

рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом 

використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором 

Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 

296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних 

даних”. 

13.11. Для виконання зобов‘язань по доставці/врученню Заохочень Організатор має право 

вимагати від Власника Заохочення Акції надання інформації, не передбаченої даними 

Правилами і необхідної, для здійснення подібних дій. Повна або часткова відмова Власника 

Заохочення Акції в наданні вищезазначеної інформації автоматично звільняє Організатора 

від зобов‘язань стосовно врученню йому Заохочення. 



13.12. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це 

заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, 

неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим 

втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, 

неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, 

чесності, цілісності або належного проведення Акції, Виконавець може на власний розсуд 

анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати 

недійсними дані. 

13.13. Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі витрати понесені ними в зв‘язку з їх 

участю в Акції. 

13.14. У випадку відмови Власника Заохочення Акції від отримання Заохочення, такий 

Власник Заохочення Акції втрачає право на отримання відповідного Заохочення від 

Організатора Акції. 

13.15. Усі результати Акції та рішення Організатора є остаточними і оскарженню не 

підлягають. 

14. Персональні дані 

14.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере 

на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та 

отриманням Заохочення. 

14.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і 

повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, 

які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані 

персональні дані є згодою на їх обробку Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими 

способами з маркетинговою, інформаційною, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що 

не суперечить законодавству України, зокрема, але не обмежуючись, для проведення даної 

рекламної акції згідно з офіційними правилами (проведення визначення Учасників Акції, які 

мають право одержати Заохочення, для підготовки статистичної інформації тощо). 


