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ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«EasyPay та Mastercard дарують емоції!»
Терміни та визначення, що використані в Офіційних умовах проведення акції «EasyPay та
Mastercard дарують емоції!» (далі – «Офіційні умови»), мають такі значення:
Акція – маркетингова акція «EasyPay та Mastercard дарують емоції!», що проводиться
Організаторами на території України (крім Автономної Республіки Крим та тимчасово
непідконтрольних (окупованих) територій України) та в рамках якої Організатори надають
можливість Учаснику отримати Подарунки за умови виконання дій/вимог Учасником, що
визначені в цих Офіційних умовах.
Картка – картки Mastercard® міжнародної платіжної системи Mastercard, емітовані банками,
які зареєстровані на території України й ведуть свою банківську діяльність згідно з чинним
законодавством України, для використання фізичними особами, та активованих до початку
та/або в Період Строку дії Акції.
Мобільний застосунок – програмне забезпечення EasyPay, призначене для роботи на
смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях, за допомогою якого Учасник має
можливість ініціювати переказ коштів, а в рамках Акції – вибрати Подарунок.
Організатори – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЗІ СОФТ», код за
ЄДРПОУ 34817577, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Межигірська 82А, корпус Б, офіс
312А, (далі – «Організатор-1») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», код за ЄДРПОУ 35442539,
місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Межигірська 82А, корпус Б, офіс 312, Ліцензія
Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
№ 19 від 17.10.2014 року (далі – «Організатор-2»).
Платіж – сума коштів від 50 (п’ятдесяти) гривень і більше, що в безготівковій формі
переказуються потенційним Учасником в період Строку дії Акції з використанням Сайту
та/або Мобільного застосунку, та/або іншого сайту в мережі Інтернет/мобільного додатку, за
допомогою якого Організатор-2 надає фінансові послуги з переказу коштів, за умови, що
Платіж ініціюється Учасником з метою переказу коштів на користь суб’єкта господарювання
з яким Організатором-2 укладено договір про надання послуг з переказу коштів (за умови
отримання Організатором-2 авторизації такої операції). Не є Платежем у рамках цієї Акції
переказ із метою поповнення платіжної картки/поточного рахунку фізичної особи.
Подарунок* – один із 15 000 (п’ятнадцяти тисяч) електронних сертифікатів (із кодами
сертифікатів), який може бути пред’явлений Учасником з метою отримання емоцій**.
Період Строку дії Акції – проміжок часу, що триває протягом Строку дії Акції, коли Учасник
має можливість отримати один з 5 000 (п’яти тисяч) Подарунків. Протягом Строку дії Акції
встановлено три Періоди Строку дії Акції, а саме:
- 1-й Період – з 20 червня 2019 року по 30 червня 2019 року (включно);
- 2-й Період – з 1 липня 2019 року по 31 липня 2019 року (включно);
- 3-й Період – з 1 серпня 2019 року по 31 серпня 2019 року (включно).
Сайт – сайт у мережі Інтернет за адресою http://easypay.ua
Строк дії Акції – період проведення Акції, що починається 20 червня 2019 року та триває до
31 серпня 2019 року (включно).

Учасник – фізична особа, яка досягла 18 років, має активну Картку, завантажений на
мобільному пристрої Мобільний застосунок та виконала вимоги, необхідні для отримання
Подарунка.
1.
Метою проведення Акції є заохочення фізичних осіб до користування послугами з
переказу коштів Організатора-2 з використанням Картки, Мобільного застосунку й
популяризації знака для товарів і послуг

.

2.
Для отримання емоцій** Учаснику треба:
2.1. з використанням Картки протягом Періоду(-ів) Строку дії Акції ініціювати 10 Платежів
(як авторизований користувач EasyPay);
2.2. по факту ініціювання та переказу 10 Платежів вибрати в Мобільному застосунку одну з
трьох секретних карток з Подарунком;
2.3. отримати в Мобільному застосунку код електронного сертифіката Подарунка;
2.4. звернутися за отриманням емоцій.
3. Беручи участь в Акції, Учасники підтверджують, що вони ознайомлені з Офіційними
умовами та:
3.1. мають право отримати максимум п’ять Подарунків протягом одного Періоду Строку дії
Акції;
3.2. для отримання Подарунка від Організатора-1 Учасник зобов’язаний на вимогу
Організатора-1 надіслати на повідомлену останнім адресу електронної пошти:
- скановану копію чинного паспорта Учасника;
- скановану копію документа, що підтверджує реєстрацію Учасника в Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків (РНОКПП);
- інші документи на вимогу Організаторів (у разі потреби);
3.3. Подарунок не може бути обміняний на грошовий еквівалент.
3.4. Учасники несуть персональну відповідальність за достовірність наданої ними інформації
Організаторам (зокрема інформації про номери телефонів та інші дані).
4. Загальні умови проведення Акції:
ці Офіційні умови розміщують на Сайті. Організатори мають право змінити умови
Акції шляхом внесення змін до цих Офіційних умов, при цьому такі зміни та/або доповнення
можливі у випадку їх затвердження Організаторами й оприлюднення на Сайті. Такі зміни та
доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення для Учасників на Сайті, якщо інше
не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Офіційних умов;
протягом одного Періоду Строку дії Акції Організатор-1 має право надати Учасникам
максимум 5 000,00 Подарунків. Якщо протягом одного Періоду Строку дії Акції максимальна
кількість Подарунків буде отримана, Організатор-1 залишає за собою право не надавати
Учасникам можливості отримати Подарунки, при цьому інформація про Платежі Учасників
буде перенесена до наступного Періоду Строку дії Акції та такі Учасники зможуть отримати
Подарунки в наступному Періоді Строку дії Акції;
рішення Організаторів щодо всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції,
поширюються однаково на всіх Учасників;
не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь працівники
Організаторів або пов’язані з ними особи, їхні родичі, члени сім’ї (подружжя, діти,
брати/сестри, батьки), особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;
у всьому, що не передбачено цими Офіційними умовами, Організатори й Учасники
керуються чинним законодавством України;

Організатори не несуть відповідальності за невиконання (несвоєчасне виконання)
Учасниками умов Акції;
результати Акції вважатимуться кінцевими й не підлягатимуть оскарженню;
Організатори не несуть відповідальності за втрату Учасником доступу до Подарунка
(втрата коду сертифіката) та/або за можливість отримання емоцій**;
Організатори не несуть відповідальності, якщо Учасники не стежили за строками
проведення Акції, не здійснювали перекази коштів у визначених розмірах чи з використанням
реквізитів інших міжнародних платіжних систем, а також у разі настання обставин
непереборної сили, що зазвичай є перешкодою в користуванні мережею Інтернет, роботою
банку-емітента Картки тощо;
Організатори не несуть відповідальності за отримання від Учасників неповних та/або
некоректних контактних та/або інших відомостей, необхідних для проведення Акції та
оформлення Подарунків;
Акція проводиться відповідно до норм законодавства України й має на меті
рекламування послуг з переказу коштів;
інформацію про умови Акції має можливість отримати будь-яка фізична особа,
зателефонувавши на гарячу лінію за номером 0 800 60 30 03 (вартість дзвінків становить
вартість послуг оператора стільникового або іншого виду зв’язку відповідно до тарифів,
встановлених операторами).
*Під Подарунком слід розуміти його придбання в Організатора-1 за 1 гривню (акційна ціна).
**Під емоціями маються на увазі послуги ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М-КІНО» (https://multiplex.ua/) та/або ТОВ «БОДО УКРАЇНА»
(https://www.bodo.ua), та/або ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОНЦЕРТ ЮА» (https://concert.ua/), які Учасник має можливість отримати після
пред’явлення коду електронного сертифіката, що підтверджує отримання Подарунка.
Вартість і вид емоцій залежить від вибраного Подарунка. Емоції можуть бути змінені
Учасником за умови: 1) отримання згоди від Організатора-1 та/або від надавача послуг; 2)
вартість нових емоцій не перевищує початковий Подарунок.

