Офіційні правила акції «Перекази до 100 грн без комісії»
1. Основні положення
1.1. Офіційними правилами (далі – Правила) рекламної акції «Перекази без комісії до 100
грн» (далі – Акція) визначається порядок та умови проведення Акції.
1.2. Виконавцем Акції є компанія ТОВ «ПОРТМОНЕ», з місцезнаходженням: 04073, м.
Київ, пр. Степана Бандери, 16-Б
.
1.3. Для проведення Акції Виконавець має право залучати третіх осіб.
1.4.
Сайт
Акції
(сайт
www.portmone.com,
мобільна
версія
сайту
www.portmone.com.ua/r3/mobile, мобільні додатки тощо) – сукупність файлів, текстової,
графічної та іншої інформації, що розміщена на спеціальному сервері в мережі Інтернет,
та прикладне програмне забезпечення, що забезпечує доступ Клієнтів до цієї інформації
та дозволяє отримувати або самостійно сформувати Рахунки, сплачувати їх, роздрукувати
квитанції про здійснені Платежі (далі – Сайт).
1.5. Знижка – надана Клієнту знижка на здійснення Платежів в системі Portmone.com.
Вартість Платежів визначається діючими умовами тарифного плану, інформація про який
розміщена на Сайті.
1.6. Клієнт – будь-яка особа, що здійснила Реєстрацію на Сайті і таким чином звернулась
до Портмоне за наданням послуг з обробки інформації (даних). Всі Клієнти за Договором
набувають рівних прав та обов‘язків.
1.7. Платіж - рух певної суми коштів в національній валюті, ініційований Клієнтом з метою
оплати товарів, робіт або послуг за допомогою платіжних засобів, зокрема платіжних
карток НСМЕП (ПРОСТІР), Visa, Mastercard і Cirrus/Maestro.
1.8. Система Portmone.com - сукупність програмно-технічних засобів, процедур та правил,
використання яких дає змогу Клієнту одержувати Рахунки та отримати сервісну
(інформаційну) підтримку.
1.9. Реєстрація – звернення Клієнта до Портмоне через Сайт з метою замовлення послуг з
обробки інформації (даних) та підтвердження умов надання таких послуг (в т.ч. розмір та
порядок нарахування та оплати послуг) в наслідок чого Портмоне здійснює підключення
Клієнта до Системи Portmone.com шляхом створення індивідуального облікового запису
(аккаунт Клієнта). Клієнт отримує доступ до аккаунта Клієнта ввівши на Сайті логін/пароль,
які зазначені Клієнтом при Реєстрації або в наслідок зміни в подальшому.
2. Період проведення Акції
2.1. Загальний термін проведення Акції триває з 31 жовтня 2019 року до 30 листопада
2019 року включно (надалі – Строк проведення Акції).
2.2. Акція діє на всій території України за виключенням території проведення операції
Об’єднаних сил, тимчасово окупованої території (Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя, окремих районів, селищ і сіл Донецької та Луганської областей) (надалі –
Територія Акції).
3. Загальні умови проведення та участі в Акції

3.1. Учасниками Акції можуть стати будь-які повнолітні, дієздатні фізичні особи –
громадяни України, які є держателями банківських платіжних карток міжнародних
платіжних систем VISA International та Mastercard (надалі – Учасник Акції).
3.1.1. Для того щоб взяти участь в Акції особі, яка відповідає вимогам пп 3.1 цих Правил,
необхідно зареєструватися в Системі Portmone.com.
3.2. Не можуть брати участь в Акції:
3.2.1. особи, які не відповідають вимогам п. 3.1 цих Правил;
4. Подарунковий фонд Акції
4.1. Подарунок Акції – Знижка на здійснення грошових переказів на суму до 100 грн за
один платіж в особистому кабінеті Клієнта в мобільному додатку або на сайті
Portmone.com.
4.2. Подарунковий Фонд Акції обмежений та становить не більше 30000 Знижок.
Відповідальність Виконавця обмежується кількістю Подарункового Фонду Акції,
передбаченого Правилами.
4.3. Виконавець залишає за собою право змінити загальний Подарунковий Фонд Акції, або
включити в Акцію додаткові подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни
будуть мати місце, Виконавець повідомляє про них в порядку, передбаченому пунктом 5.
цих Правил.
4.4. Виконавець не несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого
використання Подарунків Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість
Учасниками Акції скористатись наданими Подарунками Акції з будь-яких причин, а також
за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.
5. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
5.1. Інформування щодо умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил
Акції на Інтернет-сайті https://www.portmone.com.ua
Додаткова інформація щодо умов Акції надається протягом усього Періоду Акції за
телефоном гарячої лінії Виконавця 044 200-09-02.
5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем протягом всього Строку
проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх
затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про
Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у
спосіб, передбачений п. 5.1. Правил, якщо інше не буде спеціально визначене
безпосередньо змінами та/або доповненнями до цих Правил.
6. Інші умови
6.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну безумовну згоду
Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції Правил або відмова
Учасника Акції від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі
в Акції, при цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Виконавця будь-якої
компенсації.
6.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне
рішення приймається Виконавцем.

