
    

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ  

ПОСЛУГАМИ В РАМКАХ АКЦІЇ “ПОПОВНЮЙ УСІ МОБІЛЬНІ ЗА 1  

ГРИВНЮ В 1 КЛІК ДО 30.06.2018”  

  

     1.1. Користуватися послугами в рамках акції “Поповнюй усі мобільні за 1 

гривню в 1 клік до кінця року” можуть усі нові клієнти, котрі здійснять 

Реєстрацію у період дії акції, та існуючі на момент початку дії пропозиції 

клієнти portmone.com, які до 30 червня 2018 року виконають наступні дії:           

1. додадуть шаблон на поповнення рахунку мобільного телефону у себе в 

кабінеті через кнопку “Додати компанію для оплати”   

2. зайдуть в розділ “Платіжні картки”, оберуть “гаманець Masterpass” та 

додадуть карту в гаманець;   

3. оберуть “гаманець Masterpass” як основний спосіб оплати при сплаті 

шаблону у розділі “Поповнити баланс в компаніях”   

  

1.2. Masterpass — цифровий гаманець, що дозволяє зберігати картки 

будьяких банків і платіжних систем та сплачувати в один клік. 

Надійність та безпека розрахунків з Masterpass гарантована найвищими 

стандартами Mastercard. Портмоне не приймає жодних претензій, 

прямо або опосередковано пов’язаних з роботою гаманця Masterpass, та 

не може виступати третьою стороною у вирішенні спорів, пов’язаних з 

будь-якими діями у гаманці Masterpass, у тому числі, але не тільки, з 

розробкою програмних продуктів, функціонуванням гаманця, захистом 

персональних даних в гаманці.   

  

1.3. Умови та обмеження, які є незамінною частиною вирішення 

спорів   

• період реєстрації для участі в акції - з 26 травня по 30 червня 2018 

року;   

• період дії акції для зареєстрованих у акції клієнтів - з моменту 

реєстрації до 30 червня2018 року або до вичерпання усіх акційних 

трансакцій;   

• акційні трансакції - тарифна пропозиція для зареєстрованих клієнтів на 

поповнення рахунків мобільних телефонів за допомогою оплати 

шаблона в кабінеті на portmone.com з фіксованою комісією 1 грн за 

поповнення;   



• кількість акційних трансакцій обмежена 300,000 поповнень і може 

бути вичерпана до 30 червня 2018 року, що залежить виключно від 

активності учасників акції; сума однієї трансакції повинна бути не 

більше 500 гривень;   

• загальна сума поповнень одного рахунку мобільного телефону не може 

перевищувати 2 000 гривень; у разі перевищення місячного ліміту 

тарифікація відбуватиметься на стандартних умовах;   

• максимальна кількість різних шаблонів з неповторюваними номерами 

телефонів складає п’ять одиниць;   

• видалення та повторне створення шаблону з тим самим номером 

телефону вважається порушенням умов акції там може призвести до 

відключення учасника від отримання зазначеної пропозиції   

  

     1.4 Усі додаткові умови користуватися послугами в рамках акції 

“Поповнюй усі мобільні за 1 гривню в 1 клік до 30 червня 2018 року” можуть 

бути внесені до цього договору без попереднього узгодження.   

  

     1.5. Усі спори, що виникли у будь-якої особи під час користуванням 

послугами в рамках акції “Поповнюй усі мобільні за 1 гривню в 1 клік до 30 

червня 2018 року”, якщо процедура їхнього вирішення не прописана у цьому 

договорі або законодавстві України, вирішуються виключно Портмоне на 

свою користь.  


