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фінансових послуг
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OFFICIAL RULES
advertising campaign "Safe" for users of financial
services
LLC "MONEYVEO SHVYDKA FINANSOVA
DOPOMOHA" (TM "moneyveo")

Ці Офіційні правила (далі – Правила)
встановлюють порядок та умови проведення рекламної
акції «Сейф» (далі – Акція) – маркетингового заходу для
користувачів фінансових послуг сервісу «moneyveo», що
передбачає
отримання
відповідних
Заохочень
Переможцями Акції.
Визначення термінів:
Фінансова Установа – Товариство з обмеженою
відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА
ДОПОМОГА».
Заявка – анкета встановленої Фінансовою
Установою форми, інтегрована в Інформаційнотелекомунікаційну систему Фінансової Установи, яка
заповнюється позичальником на сайті Фінансової
Установи https://moneyveo.ua/ з метою вчинення
електронного правочину, створення електронного
підпису, ідентифікації в Інформаційно-телекомунікацій
системі Фінансової Установи, згідно ч.4 ст.8 Закону
України «Про електронну комерцію», заповнення якої,
відповідно до ч.6 ст.11 Закону України «Про електронну
комерцію» є відповіддю позичальника, якому адресована
пропозиція укласти електронний договір, про прийняття
такої пропозиції.
Інформаційно-телекомунікаційна
система
(або «ІТС») – сукупність інформаційних та
телекомунікаційних систем Фінансової Установи, яка
працює в форматі Сайту(ів) чи мобільного додатку, в
рамках якої реалізуються технології обробки інформації
з використанням технічних і програмних засобів, і які у
процесі обробки інформації діють як єдине ціле.
Учасник – будь-яка особа, яка відповідає
загальним та спеціальним умовам Акції, визначеним у
Правилах.
Заохочення 1 – сума грошових коштів у розмірі
1 000 (однієї тисячі) грн, яку може отримати Учасник
Акції, який у період проведення Акції уклав кредитний
договір з Фінансовою Установою на будь-яку суму та
вгадав 3 (три) цифри з виграшного коду підряд, зліва
направо, починаючи з першої цифри.

These Official Rules (hereinafter - the Rules) establish the
procedure and conditions of the promotional campaign
"Safe" (hereinafter - the Promotion) - a marketing event for
users of financial services of the service "moneyveo", which
provides for the relevant Incentives Winners of the
Promotion.
Definition of terms:
Financial Institution - Limited Liability Company
"MONEYVEO SHVYDKA FINANSOVA DOPOMOHA".

Заохочення 2 – сума грошових коштів у розмірі
10 000 (десяти тисяч) грн, яку може отримати Учасник
Акції, який у період проведення Акції уклав кредитний
договір з Фінансовою Установою на будь-яку суму та
вгадав 4 (чотири) цифри з виграшного коду підряд, зліва
направо, починаючи з першої цифри.
Заохочення 3 – сума грошових коштів у розмірі
100 000 (ста тисяч) грн, яку може отримати Учасник
Акції, який у період проведення Акції уклав кредитний
договір з Фінансовою Установою на будь-яку суму та

Application - a questionnaire of the form established by the
Financial Institution, integrated into the Information and
Telecommunication System of the Financial Institution,
which is filled in by the borrower on the Financial
Institution's website https://moneyveo.ua/ for the purpose of
making an electronic transaction, creating an electronic
signature. , according to Part 4 of Article 8 of the Law of
Ukraine "On Electronic Commerce", the completion of
which, in accordance with Part 6 of Article 11 of the Law of
Ukraine "On Electronic Commerce" is the response of the
borrower to whom the offer to enter into an electronic
agreement.
Information and telecommunication system (or "ITS") a set of information and telecommunication systems of the
Financial Institution, which operates in the format of the Site
(s) or mobile application, which implements information
processing technologies using hardware and software, and
which are in the process of processing information acts as a
whole.
Participant - any person who meets the general and special
conditions of the Promotion, defined in the Rules.
Incentive 1 - the amount of cash in the amount of UAH
1,000 (one thousand), which can be received by the
Participant of the Promotion, who during the Promotion
concluded a loan agreement with the Financial Institution
for any amount and guessed 3 (three) digits from the
winning code in a row, from the left to the right, starting
from a first digit.
Incentive 2 - the amount of money in the amount of 10 000
(ten thousand) UAH, which can be received by the
Participant of the Promotion, who during the Promotion
concluded a loan agreement with the Financial Institution
for any amount and guessed 4 (four) digits from the winning
code in a row, from the left to the right, starting from a first
digit.
Incentive 3 - the amount of cash in the amount of UAH
100,000 (one hundred thousand), which can be received by
the Participant of the Promotion, who during the Promotion
concluded a loan agreement with the Financial Institution
for any amount and guessed 5 (five) digits from the winning

вгадав 5 (п’ять) цифр з виграшного коду підряд, зліва
направо, починаючи з першої цифри.
Заохочення 4 – сума грошових коштів у розмірі
1 000 000 (одного мільйону) грн, яку може отримати
Учасник Акції, який у період проведення Акції уклав
кредитний договір з Фінансовою Установою на будь-яку
суму та вгадав 6 (шість) цифр з виграшного коду підряд,
зліва направо, починаючи з першої цифри.
Особистий кабінет – це сукупність захищених
сторінок, що формуються Учаснику в момент його
реєстрації в Інформаційно-телекомунікаційній системі
(особистий розділ Учасника), за допомогою якого
Учасник здійснює повну взаємодію з Фінансовою
Установою, має постійний доступ до Електронного
договору, додаткових угод до Електронного договору,
свого
Графіка
розрахунків
та
до
іншої
інформації/документів,
пов’язаних
з
наданням
Фінансовою Установою фінансових послуг. Доступ до
Особистого кабінету здійснюється Учасником після
авторизації, яка проходить шляхом введення Логіна
Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету та/або
шляхом коректного введення позичальником otp-пароля,
надісланого Фінансовою Установою на номер телефону
Учасника, що має юридичне значення ідентифікації
позичальника
в
Інформаційно-телекомунікаційній
системі Фінансової Установи в розумінні ч.8 ст.11 Закону
України «Про електронну комерцію».
Переможець Акції – Учасник, який відповідає
загальним та спеціальним умовам Акції, визначеним у
Правилах, і який вгадав 3 (три) чи більше цифр з
виграшної комбінації.
День визначення виграшної комбінації – один
з днів, коли відбуватиметься відкриття конверту з
виграшною комбінацією та публікація виграшної
комбінації на спеціальному промо сайті Акції
(https://safe.moneyveo.ua), а саме: «23» листопада 2020
року, «30» листопада 2020 року, «07» грудня 2020 року,
«14» грудня 2020 року, «21» грудня 2020 року, «28»
грудня 2020 року.
Номер «гарячої лінії» - 0800219393. Детальна
інформація про Акцію та підтримка Учасників надається
за телефоном Гарячої лінії. Всі дзвінки зі стаціонарних і
мобільних телефонів національних GSM-операторів у
межах України безкоштовні, з інших телефонів – згідно з
тарифами операторів. Гаряча лінія працює протягом
періоду проведення Акції, цілодобово. Телефонні
переговори операторів Гарячої лінії Акції з Учасником
Акції можуть реєструватися засобами технічної фіксації.
Учасник своєю участю в Акції надає свою безумовну
згоду на таку фіксацію. У державні святкові дні, обробка
викликів користувачів проводиться інтерактивною
голосовою машиною (IVR).
1. Замовник та Організатор Акції:
Замовником Акції є Товариство з обмеженою
відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА
ДОПОМОГА» (далі – «Замовник» та/або «Фінансова
Установа»). Місцезнаходження Замовника: 01015,
м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15, літера б, поверх
перший, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 38569246, тел.
+380443379798.
Замовник відповідає за Визначення Переможців
Акції, та формування списку Переможців Акції, здійснює

code in a row, from the left to the right, starting from a first
digit.
Incentive 4 - the amount of cash in the amount of UAH
1,000,000 (one million), which can be received by the
Participant of the Promotion, who during the Promotion
concluded a loan agreement with the Financial Institution
for any amount and guessed 6 (six) digits from the winning
code in a row, from the left to the right, starting from a first
digit.
Personal account - is a set of secure pages formed by the
Participant at the time of his registration in the Information
and Telecommunication System (personal section of the
Participant), through which the Participant fully interacts
with the Financial Institution, has permanent access to the
Electronic Agreement, additional agreements to the
Electronic Agreement, its Schedule of settlements and other
information / documents related to the provision of financial
services by the Financial Institution. Access to the Personal
Account is granted to the Participant after authorization,
which is done by entering the Personal Account Login and
Personal Account Password and / or by correctly entering
the borrower otp-password sent by the Financial Institution
to the Participant's phone number, which has legal
significance. Financial Institution within the meaning of Part
8 of Article 11 of the Law of Ukraine "On Electronic
Commerce".

Winner of the Promotion - a Participant who meets the
general and special conditions of the Promotion, defined in
the Rules, and who guessed 3 (three) or more digits from the
winning combination.
The day of determining the winning combination is one
of the days when the envelope with the winning combination
will be opened and the winning combination will be
published on a special promo site of the Promotion
(https://safe.moneyveo.ua), namely: "23" November 2020,
"30" November 2020, "07" December 2020, "14" December
2020, "21" December 2020, "28" December 2020.
The Hotline number is 0800219393. Detailed information
about the Promotion and support of the Participants is
provided by calling the Hotline. All calls from landlines and
mobile phones of national GSM-operators within Ukraine
are free, from other phones - according to the tariffs of
operators. The hotline works during the Promotion period,
round the clock. Telephone conversations of the Promotion
Hotline operators with the Promotion Participant may be
registered by means of technical fixation. The participant by
his participation in the Promotion gives his unconditional
consent to such fixation. On public holidays, user call
processing is performed by an interactive voice machine
(IVR).
1. Customer and Organizer of the Promotion:
The Customer of the Promotion is the Limited Liability
Company "MONEYVEO SHVYDKA FINANSOVA
DOPOMOHA" (hereinafter - "Customer" and / or "Financial
Institution"). Customer location: 01015,
Kyiv, Leipzizka Street, house 15, letter b, floor one,
USREOU identification code: 38569246, tel.
+380443379798.
The Customer is responsible for Determining the Winners of
the Promotion, and forming the list of Winners of the

технічний супровід Акції (функціонування Номеру
«гарячої лінії» тощо), проведення відеозйомки з
Переможцями Акції тощо.
Організатором Акції є Товариство з обмеженою
відповідальністю «ПІПІЛАТС» (далі – «Виконавець»).
Місцезнаходження Організатора: 04071, м. Київ, вулиця
Костянтинівська, будинок 44, ідентифікаційний код
ЄДРПОУ: 36412058, тел. +380443324990.
Організатор відповідає за формування та
наявність подарункового фонду (Заохочень) Акції,
повідомлення Переможцям Акції про їх перемогу у
розіграші Заохочень Акції та комунікацію з ними
протягом вручення Заохочень Акції, здійснює передачу
Заохочень Переможцям Акції, загальне проведення та
супроводження Акції. Організатор має право укладати
договори з третіми сторонами для супроводу підготовки
та проведення Акції.
2. Мета Акції:
2.1. Метою Акції є популяризація та просування
послуг Фінансової Установи на фінансовому ринку в
Україні, формування і підтримка стабільного рівня
зацікавленості та обізнаності користувачів щодо
отримання фінансових послуг під ТМ «moneyveo».
2.2. Фінансова Установа не отримує винагороди
від Учасників за їх участь в Акції. 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.
3. Територія (місце) та період проведення
Акції:
3.1. Акція проводиться на всій території
України* (далі – Територія Акції).
*за винятком тимчасово окупованих територій
у Донецькій та Луганській областях, Автономної
Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з
прийняттям Закону України від 18 січня 2018 року №
2268-ХІХ «Про особливості державної політики із
забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях» та Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово
окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207VII. Це тимчасове вимушене обмеження, встановлене
виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних
регіонів та неможливості з боку Замовника та/або
Організатора Акції гарантувати належне її проведення
на вказаних територіях.
3.2. Період проведення Акції: з 14 годин 00
хвилини за київським часом «16» листопада 2020 року до
14 годин 00 хвилин за київським часом «28» грудня 2020
року.
Фінансова Установа може змінити Період
проведення Акції на будь-якому її етапі за власним
рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не
передбачались та не могли бути передбачені на дату
оголошення Акції.
4. Учасники Акції:
4.1. Загальні умови участі в Акції:
4.1.1. В Акції можуть брати участь повнолітні
(від 18 років), повністю дієздатні громадяни України, які
проживають на її території (за винятком осіб, визначених
п. 4.1.2. цих Правил) та до Дня визначення Переможців
Акції виконають умови, встановлені п. 4.2. цих Правил.

Promotion, provides technical support to the Promotion
(operation of the Hotline Number, etc.), video recording
with the Winners of the Promotion, etc.
The organizer of the Action is the Limited Liability
Company "PIPILATS" (hereinafter - the "Contractor").
Location of the Organizer: 04071, Kyiv, Kostiantynivska
Street, building 44, USREOU identification code: 36412058,
tel. +380443324990.
The Organizer is responsible for the formation and
availability of the Promotion Gift Fund (Incentives),
notifying the Promotion Winners of their victory in the
Promotion Incentives draw and communicating with them
during the Promotion Incentives, transferring Incentives to
the Promotion Winners, general holding and support of the
Promotion. The Organizer has the right to enter into
agreements with third parties to support the preparation and
conduct of the Promotion.
2. Purpose of the Promotion:
2.1. The purpose of the Promotion is to popularize and
promote the services of the Financial Institution in the
financial market in Ukraine, the formation and maintenance
of a stable level of interest and awareness of users to receive
financial services under the brand "moneyveo".
2.2. The Financial Institution does not receive
remuneration from the Participants for their participation in
the Promotion. This Promotion is not a gambling, lottery,
gambling or contest service, and these Rules are not a public
promise of a reward or contest terms.
3. Territory (place) and period of the Promotion:
3.1. The Action is held on the whole territory of Ukraine *
(hereinafter - the Territory of the Action).
* except for the temporarily occupied territories in Donetsk
and Luhansk regions, the Autonomous Republic of Crimea
and Sevastopol, in connection with the adoption of the Law
of Ukraine of January 18, 2018 № 2268-XIX "On features
of state policy to ensure state sovereignty of Ukraine in the
temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk
regions "and the Law of Ukraine" On ensuring the rights and
freedoms of citizens in the temporarily occupied territory of
Ukraine "from 15.04.2014, № 1207-VII. This is a temporary
forced restriction established solely for reasons of safety of
the residents of the specified regions and the inability of the
Customer and / or the Organizer of the Promotion to
guarantee its proper conduct in the specified areas.

3.2. The period of the Promotion: from 14 hours 00 minutes
Kyiv time "16" November 2020 to 14 hours 00 minutes
Kyiv time "28" December 2020.
The Financial Institution may change the Period of the
Promotion at any stage at its own discretion, including in the
event of circumstances that were not foreseen and could not
have been foreseen on the date of the announcement of the
Promotion.
4. Participants of the Action:
4.1. General conditions of participation in the Promotion:
4.1.1. Adults (from 18 years old), fully capable citizens of
Ukraine living on its territory (except for persons specified
in paragraph 4.1.2 of these Rules) and fulfill the conditions
set out in paragraph 4.2 by the Day of Determining the
Winners of the Action may participate in the Promotion of

Фінансова Установа не зобов’язана перевіряти
правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
4.1.2. Не визнаються Учасниками Акції та не
мають права брати в ній участь:
- працівники Замовника та Організатора Акції,
задіяні у підготовці та проведенні Акції (у т.ч. їхні члени
сім’ї та родичі – чоловік/дружина, діти, брати/сестри,
батьки, баба, дід, прабаба, прадід, повнорідні брат і
сестра, мачуха, вітчим, які проживають однією сім’єю з
малолітніми або неповнолітніми пасинком, падчеркою);
- власники та працівники рекламних агентств,
партнерів та інших третіх осіб, залучених до організації
та проведення Акції, члени їхніх сімей (чоловік/дружина,
діти, брати/сестри, батьки);
- особи, які не відповідають вимогам цих Правил;
- недієздатні, частково дієздатні особи та особи,
дієздатність яких обмежена;
- фізичні особи-нерезиденти та особи, які не
мають громадянства України.
4.1.3. Рішення про участь в Акції є добровільним
волевиявленням Учасника, яке він здійснює, виходячи з
власних міркувань щодо участі в Акції та беззастережної
згоди з цими Правилами. Усім Учасникам надаються
рівні права. Стати Учасником Акції можна у будь-який
день упродовж усього Періоду її проведення.
4.2. Спеціальні умови участі в Акції:
4.2.1. Учасниками Акції можуть бути особи, які
у Період проведення Акції уклали кредитний договір з
Фінансовою Установою.
5. Участь в Акції, процедура обрання
Переможця Акції та отримання Заохочення:
5.1. Після укладення кредитного договору з
Фінансовою Установою (відповідно до Правил надання
грошових коштів у позику, в тому числі на умовах
фінансового кредиту продукту «Смарт» Товариства з
обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА
ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» або Правил надання
грошових коштів у позику, в тому числі на умовах
фінансового кредиту продукту «Комфорт» Товариства з
обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА
ФІНАНСОВА ДОПОМОГА») кожен Учасник Акції
отримує можливість, через натискання на кнопку
«Зламати Сейф» в Особистому кабінеті, перейти на
спеціальний промо сайт Акції (https://safe.moneyveo.ua)
та ввести свій варіант 6-ти значної комбінації, яка на його
думку буде виграшною (під словосполученням «Зламати
Сейф» в цих Правилах розуміється введення Учасником
свого варіанту 6-ти значної комбінації, яка на його думку
буде виграшною. Під словосполученням "6-ти значна
комбінація" мається на увазі будь-якій набір цифр від 0
до 9).
5.2. Всі виграшні 6-ти значні комбінації
(виграшні коди) генеруються випадковим шляхом і
запаковуються в конверти Організатором до дати старту
Акції і не можуть змінюватись протягом Періоду
проведення Акції. Всі 6 (шість) конвертів з виграшними
комбінаціями розміщуються в Сейфі, який в свою чергу
знаходиться в Кубі (скляній конструкції), за яким
впродовж всього Періоду проведення Акції ведеться

these Rules. The Financial Institution is not obliged to check
the legal capacity and / or legal capacity of the Promotion
Participants.
4.1.2. The following are not recognized as Participants of
the Promotion and do not have the right to take part in it:
- employees of the Customer and the Organizer of the
Promotion, involved in the preparation and conduct of the
Promotion (including their family members and relatives spouse, children, siblings, parents, grandmother,
grandfather, great-grandmother, great-grandfather, full
brother and sister, stepmother, stepfather, living in the same
family with minor or minor stepson, stepdaughter);
- owners and employees of advertising agencies, partners
and other third parties involved in the organization and
conduct of the Promotion, members of their families
(spouse, children, siblings, parents);
- persons who do not meet the requirements of these Rules;
- incapable, partially able-bodied persons and persons with
limited legal capacity;
- non-resident individuals and persons who do not have the
citizenship of Ukraine.
4.1.3. The decision to participate in the Promotion is a
voluntary expression of the Participant's will, which he
makes based on his own considerations regarding
participation in the Promotion and unconditional consent to
these Rules. All Participants are granted equal rights. You
can become a Participant of the Promotion on any day
during the whole Period of its holding.
4.2. Special conditions of participation in the Promotion:
4.2.1. Participants of the Promotion may be persons who
have concluded a loan agreement with a Financial Institution
during the Promotion Period.
5. Participation in the Promotion, the procedure for
selecting the Winner of the Promotion and receiving the
Promotion:
5.1. After concluding a loan agreement with a Financial
Institution (in accordance with the Rules for lending money,
including on the terms of a financial loan of the product
"Smart" Limited Liability Company "MONEYVEO
SHVYDKA FINANSOVA DOPOMOHA" or the Rules for
lending money, including terms of the financial loan of the
product "Comfort" of the Limited Liability Company
"MONEYVEO SHVYDKA FINANSOVA DOPOMOHA")
each Participant of the Promotion gets the opportunity to
click on the button "Break the Safe" in the Personal
Account, go to a special promo site of the Promotion
(https://safe.moneyveo.ua) and enter his version of a 6-digit
combination, which in his opinion will be winning (the
phrase "Break the Safe" in these Rules means the
introduction by the Participant of his version of a 6-digit
combination, which in his opinion will be winning. The
phrase "6-digit combination" means any set of numbers from
0 to 9).

5.2. All winning 6-digit combinations are randomly
generated and packed in envelopes by the Organizer before
the start date of the Promotion and cannot be changed during
the Promotion Period. All 6 (six) envelopes with winning
combinations are placed in the Safe, which in turn is located
in Cuba (glass construction), which is broadcast live online
on the YouTube channel at
youtube.com/channel/UCBEyhij1CwYCp4onMHvJP1A

пряма онлайн трансляція на Youtube каналі за адресою:
youtube.com/channel/UCBEyhij1CwYCp4onMHvJP1A.
Сейф знаходиться в ТРЦ «SkyMall» за адресою: проспект
Романа Шухевича, 2т, м. Київ. Відкриття Кубу та Сейфу
допускається лише в День визначення виграшної
комбінації для відповідного тижня Акції, крім випадків
форс-мажору та випадків, що вимагаються для
термінового втручання за погодженням Замовника та
Організатора з метою збереження та/або заміни
реквізитів та конструкції, що використовуються в Акції,
у зв’язку з обставинами, які Замовник та Організатор не
могли передбачити на момент оприлюднення цих
Правил.
5.3.
Кожного
тижня
(щопонеділка)
представниками Замовника та Організатора з Сейфу
дістається та відкривається герметичний конверт зі
заздалегідь встановленою 6-ти значною виграшною
комбінацією. На кожному конверті обов’язково має бути
вказаний номер конверту. Kонверт обирається
випадковим шляхом внаслідок кидка грального кубика з
номерами від 1 до 6 безпосередньо перед його
відкриттям. Якщо в наслідок кидка грального кубика
ипадає номер конверту, який уже був відкритий,
відкривається конверт з наступним порядковим номером,
який ще не було відкрито. У розіграші щопонеділка
приймають участь комбінації, що надійшли Замовнику
від Учасників до 23:59 попередньої доби – неділі. На
початку кожного тижня на промо сторінці Акції за
посиланням https://safe.moneyveo.ua буде розміщено
виграшну комбінацію попереднього тижня і кожен
Учасник який вгадав 3 (три) і більше цифр з виграшної
комбінації підряд, зліва направо, починаючи з першої
цифри, отримує можливість отримати відповідне
Заохочення в залежності від кількості вгаданих цифр з
виграшної комбінації.
5.4.
Замовник
гарантує
об’єктивність
оприлюднення виграшних комбінацій Акції шляхом
унеможливлення доступу сторонніх осіб до конвертів та
втручання сторонніх осіб у процес їх відкриття.
5.5. Протягом 2 (двох) календарних днів з дня
оприлюднення виграшної комбінації на промо сторінці
Акції https://safe.moneyveo.ua Замовник визначає особу
Переможця та надає Організатору контактну інформацію
(номер телефону) Переможця, а Організатор інформує
Переможця про перемогу в Акції, веде надалі усю
необхідну комунікацію з Переможцем для організації
вручення йому Заохочення. Повідомлення Переможців
Акції здійснюється засобами телефонного зв’язку за
номером телефону, що був вказаний Переможцем при
укладанні кредитного договору.
5.6. Неможливість зв’язатися з Переможцем
Акції протягом 2 (двох) календарних днів за вказаним
телефонним номером позбавляє Переможця Акції права
на одержання Заохочення. При цьому Переможець Акції
вважається таким, який відмовився від отримання
Заохочення та не має права на одержання від
Замовника/Організатора Акції або інших залучених ним
для проведення Акції третіх осіб будь-якої компенсації.
У такому випадку Замовник Акції має право
розпорядитися таким Заохоченням на власний розсуд.
5.7. Для отримання Заохочення, Переможцям
Акції необхідно:

throughout the Promotion Period. The safe is located in the
mall "SkyMall" at the address: Roman Shukhevych Avenue,
2t, Kyiv. Opening of Cuba and Safe is allowed only on the
Day of determining the winning combination for the
relevant week of the Promotion, except in cases of force
majeure and in cases required for urgent intervention with
the consent of the Customer and the Organizer to preserve
and / or replace details and structures used in the Promotion.
in connection with circumstances that the Customer and the
Organizer could not foresee at the time of promulgation of
these Rules.

5.3. Every week (every Monday) the representatives of the
Customer and the Organizer remove from Safe and open a
sealed envelope with a pre-set 6-digit winning combination.
Each envelope must have an envelope number. The
envelope is chosen at random as a result of throwing a dice
with numbers from 1 to 6 immediately before its opening. If
the roll of the dice results in an envelope number that has
already been opened, the envelope opens with the next serial
number that has not yet been opened. Combinations received
by the Customer from the Participants before 23:59 of the
previous day - Sunday take part in the drawing every
Monday. At the beginning of each week on the promo page
of the Promotion at the link https://safe.moneyveo.ua the
winning combination of the previous week will be posted
and each Participant who guessed 3 (three) or more numbers
from the winning combination in a row, from the left to the
right starting from a first digid gets the opportunity to
receive the corresponding Promotion depending on the
number guessed numbers from the winning combination.

5.4. The Customer guarantees the objectivity of the
publication of the winning combinations of the Promotion
by preventing third parties from accessing the envelopes and
interfering with third parties in the process of their opening.
5.5. Within 2 (two) calendar days from the date of
publication of the winning combination on the promo page
of the Promotion https://safe.moneyveo.ua the Customer
identifies the Winner and provides the Organizer with
contact information (phone number) of the Winner, and the
Organizer informs the Winner about winning the Promotion,
further all necessary communication with the Winner for the
organization of delivery to him of the Incentive. The
winners of the Promotion are notified by telephone at the
telephone number specified by the Winner when concluding
the loan agreement.
5.6. Failure to contact the Promotion Winner within 2 (two)
calendar days at the specified phone number deprives the
Promotion Winner of the right to receive the Incentive. In
this case, the Winner of the Promotion is considered to be
one who has refused to receive the Incentive and is not
entitled to receive any compensation from the Customer /
Organizer of the Promotion or other third parties involved
by him for the Promotion. In this case, the Customer of the
Promotion has the right to dispose of such Incentive at its
own discretion.
5.7. To receive the Incentive, the Winners of the
Promotion must:

• протягом 2 (двох) календарних днів після
отримання повідомлення про те, що їх визначено
Переможцями
Акції,
надіслати
Організатору
електронний
лист
на
адресу
safepromo@pepelatzproduction.com із темою «Акція
Сейф» у тексті якого треба вказати власні Прізвище,
Ім’я та По-батькові, номер власного мобільного
телефону. Крім того, Переможець Акції має надати
скановані копії (електронні зображення) або фото
наступних документів:
- паспорта громадянина України, а саме сканкопію/фото 1 (першої), 2 (другої) сторінки (а
також 3, 4 і 5-ї сторінок за необхідністю, якщо на
них наявні будь-які посвідчуючі дані) та
сторінки із зазначенням останнього (діючого)
місця реєстрації;
- реєстраційного номеру облікової картки
платника податків (довідки про присвоєння
податкового номеру);
- банківських реквізитів* (номер поточного
рахунку в банку та всіх інших реквізитів)
необхідних для отримання Заохочення;
- інших документів, необxiдних для отримання
Заохочення, визначених Організатором Акції.
*У разі відсутності у Переможця Акції
банківського рахунку, він повинен його відкрити
у строки не пізніше 2 (двох) календарних днів
після визначення його Переможцем Акції згідно
з цими Правилами. У разі не відкриття рахунку
наступають наслідки, передбачені п.5.8. цих
Правил.
Усі скановані копії/фото мають бути без
сторонніх предметів, належної якості, тобто зображення
мають бути чіткими, містити всю необхідну інформацію,
не допускається обрізання/редагування/будь-які інші
зміни зображень, що можуть погіршити якість
зображень, викривити/змінити наведені дані, призвести
до неможливості ідентифікації особи Переможця.
Організатор Акції залишає за собою право перевірити
документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції.
Відомості і документи, перераховані у цьому
розділі Правил, передаються в тому числі з метою
нарахування і перерахування до відповідних бюджетів
податків,
передбачених
чинним
податковим
законодавством України.
5.8. У випадку якщо Переможець Акції надав не
всі документи (інформацію) та/або надані документи
(інформація), що передбачені цими Правилами, не
відповідають дійсності, мають ознаки фальсифікації або
надані документи не підтверджують права Переможця
Акції на отримання Заохочення, такому Переможцю
може бути відмовлено в отриманні Заохочення. В цьому
випадку буде вважатись, що такий Переможець
добровільно самостійно відмовився від Заохочення.
Будь-яка компенсація у такому випадку не
передбачається.
5.9. Протягом 10 (десяти) календарних днів після
отримання від Переможця всіх визначених в п. 5.7. цих
Правил документів та за умови виконання Переможцем
всіх вимог згідно з розділом 4 цих Правил, Організатор
здійснює вручення Заохочення Переможцям Акції
шляхом перерахування Переможцям грошових коштів у
відповідному обсязі в безготівковій формі на особистий

• within 2 (two) calendar days after receiving the
notification that they have been determined by the
Winners of the Promotion, send an e-mail to the
Organizer to the address
safepromo@pepelatzproduction.com with the subject
"Promotion Safe" in the text of which you must indicate
your Last Name, First Name and Patronymic, number
own mobile phone. In addition, the Promotion Winner
must provide scanned copies (electronic images) or
photos of the following documents:
- passports of citizens of Ukraine, namely scanned copy /
photo 1 (first), 2 (second) pages (as well as 3, 4 and 5 pages
if necessary, if they have any identification data) and pages
the last (current) place of registration;

- registration number of the taxpayer's account card
(certificate of tax number assignment);
- bank details * (current account number in the bank and all
other details) required to receive the Incentive;
- other documents required to receive the Incentive,
specified by the Promotion Organizer.
* If the Winner of the Promotion does not have a bank
account, he must open it within 2 (two) calendar days after
determining it as the Winner of the Promotion in accordance
with these Rules. In case of non-opening of the account the
consequences provided by item 5.8 come. of these Rules.

All scanned copies / photos must be free of foreign objects,
of proper quality, ie images must be clear, contain all
necessary information, cropping / editing / any other
changes to images that may degrade image quality, distort /
change the data, lead to the impossibility of identifying the
winner. The Promotion Organizer reserves the right to check
the documents certifying the age and identity of the
Promotion Participant.
The information and documents listed in this section of the
Rules shall be transferred, including for the purpose of
accrual and transfer to the relevant budgets of taxes provided
by the current tax legislation of Ukraine.
5.8. If the Winner of the Promotion has not provided all
documents (information) and / or provided documents
(information) provided by these Rules are not true, have
signs of falsification or the submitted documents do not
confirm the right of the Winner of the Promotion to receive
the Incentive, such Winner may be denied in receiving the
Incentive. In this case, it will be considered that such
Winner has voluntarily waived the Incentive on his / her
own. No compensation is provided in this case.

5.9. Within 10 (ten) calendar days after receiving from the
Winner all specified in paragraph 5.7. of these Rules of
documents and provided that the Winner fulfills all
requirements in accordance with section 4 of these Rules,
the Organizer delivers the Incentive to the Winners of the
Promotion by transferring funds to the Winners in non-cash
form to the winner's personal bank account specified by the

банківський
рахунок
Переможця,
зазначений
Переможцем та такий, що відповідає офіційним
правилам Акції. У випадку, якщо сума виграшу
перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень – вручає
Переможцю подарунковий сертифікат, сума якого
еквівалентна сумі відповідного Заохочення, який
Переможець зможе обміняти на грошові кошти у
Організатора Акції, які перераховуються Переможцю у
відповідному обсязі в безготівковій формі на особистий
банківський рахунок Переможця.
З моменту перерахування грошових коштів у
відповідному обсязі на особистий банківський рахунок
Переможця Акції, зобов’язання Замовника та
Організатора Акції щодо надання Заохочення Акції за
цими Правилами вважаються виконаними.
5.10. У випадку відмови Переможця від
отримання Заохочення у 2 (дводенний) термін або
ненадання Організатору у 2 (дводенний) термін
документів та інформації, необхідної для передачі
Заохочення, такий Переможець втрачає право отримати
Заохочення.
5.11. Переможець Акції зобов’язаний отримати
Заохочення особисто та не може передати це право третім
особам.
5.12. Список Переможців Акції може
оприлюднюватись на спеціальній промо сторінці Акції за
посиланням https://safe.moneyveo.ua.
5.13. Замовник та Організатор Акції не несуть
ніякої відповідальності щодо процесу використання
Заохочень Учасниками Акції після їх одержання, за
неможливість Учасників скористатись наданими
Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі
наслідки використання таких Заохочень Акції, в тому
числі за дії Переможців Акції.
5.14.
Переможці
Акції
зобов’язуються
самостійно забезпечити можливість отримання вхідних
дзвінків, СМС-повідомлень на власний номер мобільного
телефону та отримання електронних листів на власний email.
5.15. Протягом всього Періоду проведення Акції
один укладений з Фінансовою Установою кредитний
договір дає Учаснику Акції одну можливість вгадати
виграшну комбінацію. Кількість таких спроб обмежена
кількістю укладених з Фінансовою Установою кредитних
договорів. Більше укладених договорів – більше спроб
вгадати виграшну комбінацію.
5.16. Якщо будь-який Переможець Акції, який
має право на отримання відповідного Заохочення, з будьяких причин, що не залежать від Замовник та/або
Організатора (в тому числі якщо номер телефону або
інша інформація про такого Переможця Акції була
змінена або була вказана неправильно та/або
нерозбірливо та інше), не має можливості отримати
Заохочення, такий Переможець Акції не має права на
отримання жодних додаткових Заохочень, компенсацій
або інших виплат від Замовника та/або Організатора
Акції.
5.17. Номери телефонів, IP-адреси, поштові
адреси та інші дані Учасників Акції, в діях яких було
виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи
підбір кодів, використання будь-яких прийомів або
програмного забезпечення, які поставлять такого
Учасника у вигідніші умови порівняно з іншими

Winner. If the amount of winnings exceeds 100,000 (one
hundred thousand) hryvnias, the Winner is presented with a
gift certificate, the amount of which is equivalent to the
amount of the relevant Incentive, which the Winner will be
able to exchange for funds from the Promotion Organizer
and which are transferred to the Winner in the appropriate
amount in non-cash form to the personal bank account of the
Winner.

From the moment of transfer of funds in the appropriate
amount to the personal bank account of the Winner of the
Promotion, the obligations of the Customer and the
Organizer of the Promotion to provide the Promotion of the
Promotion under these Rules are considered fulfilled.
5.10. In case the Winner refuses to receive the Incentive
within 2 (two) days or fails to provide the Organizer with the
documents and information necessary for the transfer of the
Incentive within 2 (two) days, such Winner loses the right to
receive the Incentive.
5.11. The winner of the Promotion is obliged to receive the
Incentive in person and may not transfer this right to third
parties.
5.12. The list of Promotion Winners can be published on a
special promo page of the Promotion at the link
https://safe.moneyveo.ua.
5.13. The Customer and the Organizer of the Promotion are
not responsible for the process of using the Incentives by the
Participants after receiving them, for the inability of the
Participants to use the Incentives for any reason, and for the
possible consequences of using such Incentives, including
the actions of the Promotion Winners.
5.14. The winners of the Promotion undertake to provide
incoming calls, SMS messages to their own mobile phone
number and receive e-mails to their own e-mail.

5.15. During the entire Period of the Promotion, one loan
agreement concluded with the Financial Institution gives the
Promotion Participant one opportunity to guess the winning
combination. The number of such attempts is limited by the
number of loan agreements concluded with the Financial
Institution. More agreements - more attempts to guess the
winning combination.
5.16. If any Winner of the Promotion who is entitled to
receive the relevant Incentive, for any reason beyond the
control of the Customer and / or the Organizer (including if
the telephone number or other information about such
Winner of the Promotion has been changed or has been
specified incorrectly and / or illegible, etc.), is not able to
receive the Incentive, such Winner of the Promotion is not
entitled to receive any additional Incentives, compensations
or other payments from the Customer and / or the Promotion
Organizer.
5.17. Phone numbers, IP addresses, postal addresses and
other data of the Participants of the Promotion, in the actions
of which signs of abuse or fraud were detected (generation
or selection of codes, use of any techniques or software that
will put such Participant in more favorable conditions
compared to other Participants ), are not allowed to further

Учасниками), не допускаються до подальшої участі в цій
Акції. У цьому випадку Замовник та/або Організатор
залишає за собою право на блокування IP-адреси в
рамках участі в Акції. Рішення про недопущення до
подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається
самостійно Замовником та/або Організатором і
оскарженню не підлягає. Учасники, які були не допущені
до подальшої участі в Акції незалежно від моменту
недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після
отримання ними Заохочення), втрачають право на
одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на
момент недопущення Учасника до подальшої участі в
Акції, і при цьому не мають права на одержання жодних
компенсацій.
5.18. Один Учасник може стати Переможцем
Акції лише один раз на тиждень. У випадку, якщо
Учасник протягом тижня вгадає виграшну комбінацію
декілька разів, то він отримає Заохочення лише за спробу,
в якій він вгадав більшу кількість цифр з виграшного
коду.
5.19. Загальна кількість спроб вгадати виграшну
комбінацію для всіх Учасників разом протягом Періоду
проведення Акції обмежена 50 000 (п’ятдесятьма
тисячами) спроб.

participate in this Promotion. In this case, the Customer and
/ or the Organizer reserves the right to block the IP address
as part of the Promotion. The decision not to allow further
participation in the Promotion of the Promotion Participants
is made independently by the Customer and / or the
Organizer and is not subject to appeal. Participants who
have not been admitted to further participation in the
Promotion, regardless of the moment of their non-admission
to such participation in the Promotion (before or after
receiving the Incentive), lose the right to receive any
Incentive not received at the time of non-admission to the
Promotion , and are not entitled to receive any
compensation.

6. Згода Учасників на збір та обробку
інформації:
6.1. Рішення про участь в Акції є добровільним
волевиявленням та приймається кожним її потенційним
Учасником особисто, виходячи з власних міркувань
щодо участі та безвідкличної згоди з цими Правилами.

6. Consent of the Participants to the collection and
processing of information:
6.1. The decision to participate in the Promotion is a
voluntary expression of will and is made by each of its
potential Participants personally, based on their own
considerations regarding participation and irrevocable
agreement with these Rules.
6.2. By participating in the Promotion, the person confirms:
6.2.1. acquaintance with these Rules and guarantees their
unconditional execution and observance;
6.2.2. unambiguous and irrevocable consent to the
collection, processing and dissemination of their personal
data, which became known to the Customer and the
Organizer of the Promotion, subject to compliance with
current legislation of Ukraine;
6.2.3. acquaintance with the rights of the subject of personal
data in the amount specified by the Law of Ukraine "On
Personal Data Protection" and providing their consent to
their inclusion in the databases of the Customer and the
Organizer;
6.2.4. which is notified of inclusion in such databases, as
well as the purpose of collecting relevant data and persons to
whom they are transferred or may be transferred, provided
that the transfer will take place in accordance with current
legislation of Ukraine.
6.3. By participating in the Promotion, the Participant agrees
to the free use of his written speeches, images, videos and
audio recordings related to his / her personal expression
made by the Customer / Organizer in connection with this
Promotion, determining the Winner of the Promotion in all
media. , regardless of their nature and purpose, in all the
usual ways. The Participant gives this consent without
material, quantitative and territorial restrictions, but only for
the above purposes, within 18 (eighteen) months from the
beginning of the Promotion Period.

6.2. Участю в Акції особа підтверджує:
6.2.1. ознайомлення з цими Правилами та
гарантує їх безумовне виконання і дотримання;
6.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір,
обробку та поширення своїх персональних даних, що
стали відомі Замовнику та Організатору Акції, за умови
дотримання вимог чинного законодавства України;
6.2.3. ознайомлення з правами суб’єкта
персональних даних в обсязі, визначеному Законом
України «Про захист персональних даних», та надання
своєї згоди на їх включення до баз даних Замовника та
Організатора;
6.2.4. що є повідомленою про включення до
таких баз, а також про мету збору відповідних даних та
осіб, яким вони передаються або можуть бути передані,
за умови, що передача відбуватиметься відповідно до
чинного законодавства України.
6.3. Беручи участь в Акції, Учасник дає згоду на
вільне використання своїх письмових промов, зображень,
відео- та аудіозаписів, що стосуються його/його
особистого
вираження,
зроблених
Замовником/Організатором у зв’язку з цією Акцією,
визначенням Переможця Акції у всіх засобах масової
інформації, незалежно від їх природи та призначення,
усіма звичними способами. Учасник надає цю згоду без
матеріальних, кількісних та територіальних обмежень,
але лише для вищезазначених цілей, протягом 18
(вісімнадцяти) місяців з початку Періоду проведення
Акції.
7. Інші умови:

5.18. One Participant can become the Winner of the
Promotion only once a week. If the Participant guesses the
winning combination several times during the week, he will
receive the Incentive only for the attempt in which he
guessed the largest number of digits from the winning code.
5.19. The total number of attempts to guess the winning
combination for all Participants together during the
Promotion Period is limited to 50,000 (fifty thousand)
attempts.

7. Other conditions:

7.1. Інформування щодо Правил та умов
проведення Акції здійснюється шляхом розміщення
Правил на офіційному інтернет-сайті Фінансової
Установи https://moneyveo.ua/ та на спеціальній промо
сторінці Акції за посиланням https://safe.moneyveo.ua, а
також за Номером «гарячої лінії»: 0800219393
(безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).
7.2. Замовник має право змінювати Правила
Акції, в тому числі достроково припинити її чи
продовжити
Період
проведення,
розмістивши
інформацію про це на сайті https://moneyveo.ua/ та на
спеціальній промо сторінці Акції за посиланням
https://safe.moneyveo.ua не пізніше дня вступу змін у
силу.
7.3. У випадку виникнення ситуації, що
припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих
цими Правилами, остаточне рішення приймається
Фінансовою Установою.
7.4. Замовник/Організатор Акції не несе
відповідальності щодо подальшого використання
Учасником Акції отриманого ним Заохочення, за
неможливість скористатися Заохоченням з будь-яких
причин, а також за можливі наслідки використання
такого Заохочення.
7.5. Переможець Акції, отримуючи відповідне
Заохочення Акції, розуміє, що таке Заохочення є доходом
цього Переможця Акції та вважається додатковим
благом, що відображається у податковому розрахунку
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої
фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно
з вимогами чинного законодавства України. Та це може,
відповідно, вплинути на умови отримання такою
фізичною особою – Переможцем Акції державної та
соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших
субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає
рішення про участь в Акції та отримання ним Заохочення
та усвідомлює наслідки таких дій. Замовник/Організатор
Акції не несе відповідальності за наслідки отримання
Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у
вигляді Заохочення Акції.
7.6. Замовник Акції залишає за собою право
змінювати вид та перелік Заохочень Акції, або включити
в Заохочення інші подарунки, не передбачені цими
Правилами.
7.7. Замовник/Організатор не несе жодної
відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників
Акції Заохочень Акції, з будь-яких причин, у тому числі
з причини невиконання (несвоєчасне виконання) своїх
обов’язків Учасниками Акції, передбачених цими
Правилами, за настання обставин непереборної сили
(форс-мажору) тощо.
7.8. Ці Правила викладені українською та
англійською мовами. За відсутності автентичності
текстів, перевага надається варіанту тексту, викладеному
українською мовою.

7.1. Informing about the Rules and conditions of the
Promotion is done by posting the Rules on the official
website of the Financial Institution https://moneyveo.ua/ and
on a special promo page of the Promotion at the link
https://safe.moneyveo.ua, as well as the Number "hot lines ":
0800219393 (free of charge from any phone in Ukraine).
7.2. The Customer has the right to change the Rules of the
Promotion, including early termination or extension of the
Promotion Period by posting information about it on the
website https://moneyveo.ua/ and on a special promo page
of the Promotion at the link https://safe.moneyveo.ua no
later than the date of entry into force of the changes.
7.3. In the event of a situation involving an ambiguous
interpretation of these Rules, any disputes and / or issues not
covered by these Rules, the final decision shall be made by
the Financial Institution.
7.4. The Customer / Organizer of the Promotion is not
responsible for the further use by the Participant of the
Promotion of the Incentive received by him, for the inability
to use the Incentive for any reasons, as well as for the
possible consequences of using such Incentive.
7.5. The Winner of the Promotion, receiving the relevant
Incentive of the Promotion, understands that such Incentive
is the income of this Winner of the Promotion and is
considered an additional benefit reflected in the tax
calculation of income accrued (paid) in favor of such
individual and tax withheld. requirements of the current
legislation of Ukraine. But this may, accordingly, affect the
conditions for receiving such an individual - the Winner of
the Action of state and social material assistance, housing
and other subsidies or grants, benefits, compensation, etc.
The winner of the Promotion, at the same time,
independently decides on participation in the Promotion and
receiving the Incentive and is aware of the consequences of
such actions. The Customer / Organizer of the Promotion is
not responsible for the consequences of the Winners of the
Promotion receiving additional benefits (income) in the form
of the Incentive of the Promotion.
7.6. The Customer of the Promotion reserves the right to
change the type and list of Incentives of the Promotion, or to
include in the Promotion other gifts not provided by these
Rules.
7.7. The Customer / Organizer does not bear any
responsibility for non-receipt by any of the Participants of
the Promotion of Incentives of the Promotion, for any
reasons, including due to non-performance (untimely
performance) of their duties by the Participants of the
Promotion provided by these Rules. (force majeure), etc.
7.8. These Rules are set out in Ukrainian and English. Upon
absence of authenticity of the texts, preference shall
be given to the version of the text set forth in the Ukrainian
language.

