Додаток № 1
до Наказу № 1 від 10.01.18
ТОВ «ІЗІ СОФТ »

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:

«P2P ПЕРЕКАЗИ»
Організатором Акції – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІЗІ СОФТ» (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. Зареєстровані учасники Акції отримують можливість користуватись
акційною пропозицією при здійсненні переказу з картки на картку за
допомогою Інтернет сторінки EasyPay.ua.
1.1. Під зареєстрованими учасниками Акцій маються на увазі користувачі сайту
https://easypay.ua, які пройшли процедуру реєстрації та мають зареєстровані
платіжні карти в особистому кабінеті Користувача.
1.2. Для учасників акції оплата за користування послугою переказу з картки на
картку становить:
• 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих відсотка) + 2 (дві) гривні 50 коп. за кожний
здійснений переказ з картки на картку.
• Дані тарифи розповсюджуються на зареєстрованих користувачів (учасників
акцій) в межах власних зареєстрованих карток та при переказі коштів на
картку іншого зареєстрованого користувача (учасника акцій).
1.3. Максимальна кількість переказів, які може здійснити зареєстрований
користувач Сайту (учасник акції) в межах даної акції, відповідає загальним
обмеженням по операціям на сайті.
2. Строк та місце проведення Акції
2.1. Акція проводиться EasyPay у строк із 30.11.16 р. по 31.01.19 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. Учасниками Акції можуть бути будь-які громадяни України, незалежно від
того, проживають вони на території України чи ні, які зареєстровані на
Інтернет ресурсі https://easypay.ua.
3.2. За законодавством України, EasyPay не може визнати учасниками Акції осіб,
які не мають права брати участі в Акції, в силу свого неповноліття (громадяни
віком до 18 років), обмежено дієздатні та недієздатні особи.
4. Юридичне застереження:
4.1. Користуючись послугами EasyPay.UA, учасник Акції підтверджує факт
ознайомлення, розуміння правил Акції і свою згоду з ними.

4.2. EasyPay має право відмовити учаснику Акції в наданні акційної пропозиції,
якщо учасник Акції надав про себе неповну, недостовірну інформацію або
будь-яким іншим чином порушив правила проведення Акції.
4.3. 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 користування акційною пропозицією.
4.4. 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 акційної
пропозиції; а також у разі настання обставин непереборної сили, що зазвичай
є перешкодою у користуванні мережею Інтернет, роботою банківемітентів
платіжних карток, тощо.
4.5. EasyPay не несе відповідальність та не відшкодовує будь-які витрати учасника
Акції, пов'язані із отриманням та/або використанням акційної пропозиції, у
тому числі не несе відповідальності за можливі збитки учасника Акції та /або
третіх осіб.
4.6. EasyPay не розглядає претензії щодо акційної пропозиції, які не були отримані
та використані (втрачені) впродовж строку дії Акції.
4.7. Обробка персональних даних здійснюється у порядку, визначеному для
надання фінансових послуг на території України.
5. Заключні умови Акції:
5.1. Результати проведення Акції вважаються остаточними, з моменту їх
затвердження EasyPay.
5.2. Скарги учасників Акції щодо результатів проведення Акції не розглядаються,
якщо вони подані після закінчення строку проведення Акції.
5.3. Беручи участь у Акції і використовуючи акційну пропозицію, кожний 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.
5.4. Всі учасники Акції, які беруть участь у акції і реалізовують право на отримання
акційної пропозиції, зобов'язуються виконувати всі умови Акції.
5.5. EasyPay не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін в
якихнебудь 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. 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/moneytransfer, отримати вищевказану інформацію можна буде
також по гарячій лінії 0 (800) 60 30 03 (вартість дзвінків становить вартість послуг
Вашого оператора стільникового або іншого виду зв’язку, згідно тарифів
встановлених операторами).

Організатором Акції є:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЗІ СОФТ».
Місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82А, корп. Б, офіс 312А
Телефон гарячої лінії: 0 (800) 60 30 03
**EasyPay (ENG) - ІЗІ ПЕЙ (українською мовою)

