Умови Акції «ЗАПРОСИ ДРУГА»
Організатором Акції – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (далі – EasyPay) проводиться
заохочувальний захід (далі іменований – Акція) для користувачів послуг EasyPay, що
доступні з Інтернет сторінки EasyPay.ua (далі – іменоване EasyPay.ua) та
функціонують під торговою маркою EasyPay** (далі – ТМ «EasyPay»).
Участь у Акції здійснюється на безоплатній основі.
1. Переможці Акції отримують бонуси
1.1. Учасник Акції, який «Запросив Друга» отримує бонус, відповідно до умов
цього пункту.
1.2. Під бонусом для учасника Акції, який запрошує Друга мається право такого
учасника Акції на знижку при отриманні послуг EasyPay на сайті
https://easypay.ua*, яка обраховується сумою не більше ніж 30 гривень, що
складається із суми нарахованих 3% (Трьох відсотків) бонусних балів (у
національній валюті) від платежів кожного із 3 (Трьох) перших Друзів на
протязі 30 днів, із дати реєстрації такого учасника Акції. Бонуси стають
доступними за ініціюванням операції відкриття бонусів на зареєстрованій
банківській платіжній картці Особистого Кабінету учасника Акції.
1.3. Під бонусом для Друга - учасника Акції, якого запросив інший учасник Акції
мається на увазі – знижка на комісію EasyPay за наступні 3 (Три) платежі, які
можна зробити протягом 30 (Тридцяти) днів з моменту реєстрації учасника
Акції (Друга).
1.4. Спосіб та порядок надання знижки визначається технічними можливостями
EasyPay.
1.5. Кількість та обсяг бонусів обмежено умовами проведення Акції.
*Бонус не розповсюджується:
- на групу банківських послуг (сервісів), тобто при здійсненні оплати послуг з
розділу https://easypay.ua «Банки та фінансові послуги»;
- транзитних послуг (сервісів), що передбачають здійснення переказу з карти на
карту (card2card).
2. Строк та місце проведення Акції
2.1. Акція проводиться EasyPay у строк із 26.10.15 р. по 25.12.15 р. включно, якщо
інше не буде передбачено умовами Акції.
2.2. Місце проведення Акції – територія України.
3. Права та обмеження на участь у Акції
3.1. Для того, щоб отримати бонус, учасник Акції повинен:
3.1.1. Зареєструватися на Інтернет ресурсі EasyPay.UA та зареєструвати
власну банківську платіжну карту, що емітована будь-яким банком
України, у період проведення Акції. Лише за наявності такої реєстрації та

активації банківської платіжної карти (далі – картка) можливе
нарахування та використання бонусів.
3.1.2. За наявності в учасника Акції зареєстрованої та активованої карти
перейти за Інтернет посиланням https://easypay.ua/friendinvite та
слідувати настановам інтерфейсу форми «Запроси Друга»;
3.1.3. За наявності зареєстрованої картки учасника Акції, яка не була
активована, або карта відсутня в записах «Особистого Кабінету», то
учасник Акції має право перейти за Інтернет посиланням
https://easypay.ua/cards/add слідуючи інструкціям додавання карти та її
активації,
а
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(https://easypay.ua/friendinvite).
3.1.4. Учасник Акції за Інтернет посиланням https://easypay.ua/friendinvite
зазначає адреси електронної пошти друзів, яких бажає запросити в межах
умов Акції, але не більше 3 (Трьох) перших друзів, від платежів яких
будуть нараховуватись і обраховуватись бонуси. У подальшому право
учасника Акції на запрошення інших друзів не обмежується, але бонуси за
здійснення платежів іншими друзями не нараховуються учаснику Акції.
3.1.5. На зазначені учасником Акції електронні адреси Друзів надійдуть
адресні електронні листи-запрошення, отримувачі яких можуть
зареєструватись перейшовши по унікальному Інтернет посиланню на
реєстраційну форму Інтернет сторінки EasyPay і стати також учасниками
Акції. У разі ігнорування Другом унікального Інтернет посилання і
реєстрації Другом карт на Інтернет сайті https://easypay.ua платежі з
карти Друга не будуть приймати участь у Акції та не створюватимуть
підстав для нарахування бонусів учаснику Акції, який запросив Друга.
3.1.6. !!!ЗАХИСТ ВІД ШАХРАЙСТВА!!! Для участі у Акції, прохання відкривати
листи та заповнювати форми лише отримані з електронної пошти
notification@easypay.ua, і Інтернет адреси, яка починається з
https://easypay.ua .
3.1.7. Запрошені Друзі, які приймуть участь у Акції та зареєструють належні
їм карти – отримають бонус у вигляді знижки на комісію EasyPay за
наступні 3 (Три) платежі, які можна зробити протягом 30 (Тридцяти) днів
з моменту реєстрації учасника Акції.
3.2. За законодавством України, EasyPay не може визнати учасниками Акції осіб,
які не мають права брати участі Акції, в силу свого неповноліття (громадяни
віком до 18 років), обмежено дієздатні і недієздатні особи.
3.3. Учасниками Акції можуть бути будь-які громадяни України, незалежно від
того, проживають вони на території України чи ні.
3.4. До уваги учасників Акції! Для використання права на бонус, необхідно
перевірити правильність реквізитів, які зазначаються для участі у акції
«Запроси Друга». У разі виявлення некоректних реквізитів просимо Вас не
здійснювати операцій, до уточнення даних від власників реквізитів, які
необхідні для участі у Акції.
3.5. Операції з запрошення друзів, ініційовані учасником Акції, які містять
неправильні реквізити (з вини учасника Акції), не можуть бути змінені після

їх завершення. У разі можливості невиконання вказаних операцій, право на
отримання бонусу не може бути набуте учасником Акції, і знижка
передбачена умовами Акції не надається.
4. Інші істотні умови здійснення участі в Акції
4.1. Бонуси надаються у період дії Акції із 26.10.15 р. по 25.12.15 р., включно.
4.2. Якщо до 25.12.15 р. включно, учасник Акції не використовує право на
отримання бонусу (з причин не залежних від EasyPay), такий учасник Акції
втрачає право на бонус.
4.3. Не допускається передача учасником Акції у будь-який спосіб права на
отримання бонусу іншим особам.
4.4. Більш детального ознайомитись з термінологією та отримати відповідь на
Ваш запит можливо за Інтернет адресою https://easypay.ua/friendinvite або за
телефоном гарячої лінії 0 800 60 44 52 (безкоштовно зі стаціонарних
телефонів по Україні, вартість дзвінків з мобільного становить вартість
послуг Вашого оператора).
5. Юридичне застереження:
5.1. Користуючись послугами EasyPay.UA, учасник Акції підтверджує факт
ознайомлення, розуміння правил Акції і свою згоду з ними.
5.2. EasyPay має право відмовити учаснику Акції в наданні бонусу, якщо учасник
Акції надав про себе неповну, недостовірну інформацію, або будь-яким іншим
чином порушив правила проведення Акції.
5.3. Якщо учасник Акції використовує (використовував) будь-які методи
(комп’ютерні, технічні, тощо) для отримання максимальної вигоди за
умовами правил Акції, такі дії учасника Акції вважатимуться порушенням
правил Акції, і дають право EasyPay у будь-який час та без будь-яких
пояснень позбавити такого учасника Акції права на отримання бонусів та
продовження участі у Акції.
5.4. EasyPay не несе відповідальності, якщо учасники Акції не стежили за
строками проведення Акції, не здійснювали грошових переказів згідно умов
Акції і/або несвоєчасно оповіщені про те, що вони мають право на отримання
бонусу, у якому разі вони мають право на отримання певного виду бонусу, а
також у разі настання обставин непереборної сили, що зазвичай є
перешкодою у користуванні мережею Інтернет, роботою банків-емітентів
платіжних карток, тощо.
5.5. EasyPay не несе відповідальність та не відшкодовує будь-які витрати
учасника Акції, пов'язані із отриманням та/або використанням бонусу, в
тому числі не несе відповідальності за можливі збитки учасника Акції та /або
третіх осіб.
5.6. EasyPay не обмінює бонус на готівкові або безготівкові грошові кошти,
бонуси не підлягають повній та/або частковій грошовій компенсації у будьякій формі.
5.7. EasyPay не розглядає претензії щодо бонусів, які не були отримані та
використані (втрачені) впродовж строку дії Акції.
5.8. Обробка персональних даних здійснюється у порядку, визначеному для
надання фінансових послуг на території України.

6. Заключні умови Акції:
6.1. Результати проведення Акції вважаються остаточними, з моменту їх
затвердження EasyPay.
6.2. Скарги учасників Акції щодо результатів проведення Акції не розглядаються,
якщо вони подані після закінчення строку проведення Акції.
6.3. EasyPay залишає за собою право:
6.3.1. не надавати бонуси в межах Акції особам, які не мали права брати
участь у Акції;
6.3.2. відмовити учаснику Акції в видачі бонусу, у разі порушення учасником
будь-якої з умов Акції.
6.4. Приймаючи участь у Акції і отримуючи бонус, кожен такий учасник Акції тим
самим підтверджує свою згоду на використання EasyPay наданої учасником
Акції інформації (персональних даних), з маркетинговою і/або будь-якою
іншою метою без яких-небудь тимчасових обмежень методами, які не
порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім
особам), а саме, на безкоштовне використання його імені, прізвища з
рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації в засобах масової
інформації у разі отримання бонусів, а також для відправки інформації,
повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) і т.д., без яких-небудь обмежень за
територіальною, строковою ознаками і способом використання, і подібне
використання жодним чином не відшкодовується EasyPay і/або третіми
особами.
6.5. Всі учасники Акції, які беруть участь у акції і реалізовують право на
отримання бонусу, зобов'язуються виконувати всі умови Акції.
6.6. EasyPay не приймає на себе відповідальності за визначення прав сторін в
яких-небудь спорах, пов'язаних з проведенням Акції. У разі виникнення
ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих умов Акції, і/або питань,
неврегульованих цими умовами Акції, остаточне рішення ухвалюється
EasyPay згідно вимог законодавства України, при цьому рішення EasyPay є
остаточним і обов'язковим до виконання.
6.7. EasyPay не несе відповідальності за наслідки використання / не
використання бонусів учасниками Акції після їх отримання.
6.8. Відповідальність EasyPay не виходить за межі розміру бонусу, вказаного у цих
умовах Акції.
7. Додаткові умови та інформація:
EasyPay залишає за собою право змінювати умови проведення Акції, протягом
всього строку проведення Акції та надання бонусів.
Інформація про зміну умов проведення Акції публікується на Інтернетсторінці https://easypay.ua/friendinvite, отримати вищевказану інформацію можна
буде також по гарячій лінії 0 800 60 44 52 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів
по Україні, вартість дзвінків з мобільного становить вартість послуг Вашого
оператора).

Організатором Акції є:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
«КОНТРАКТОВИЙ ДІМ».

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА

КОМПАНІЯ

Місцезнаходження: Україна, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., село
Чайки, вул. Валентини Чайки, будинок 16 .
Поштова адреса: Україна, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82А, корп. Б
Телефон гарячої лінії: 0 (44) 537 33 74
**EasyPay (ENG) - ІЗІ ПЕЙ (українською мовою)

