
Офіційні правила рекламної акції «Бонусний 
рахунок» 

 
1. Основні положення 

 
1.1. Офіційними правилами (далі – Правила) рекламної акції «Бонусний рахунок» (далі – 

Акція) визначається порядок та умови проведення Акції. 

 
1.2. Виконавцем Акції є компанія ТОВ «Портмоне», з місцезнаходженням: 04080, вул. 

Новокостянтинівська, 18В, м. Київ. 

1.3. В рамаках Акції надає знижку на оплату своїх послуг ТОВ «ФК МБК», з 

місцезнаходженням: 04080, вул. Новокостянтинівська, 18В, м. Київ. 

1.4. Для проведення Акції Виконавець має право залучати третіх осіб. 

1.5. Сайт Акції – Інтернет-сайт Акції за адресою в Інтернет: https://www.portmone.com.ua 

1.6. Мобільний застосунок – офіційний застосунок Портмоне для пристроїв, що 

функціонують під управлінням операційних систем iOS та Android.4 

1.7. Бонусний рахунок - це гаманець з балами (віртуальна валюта), які ви можете 

накопичувати, здійснюючи певні дії в системі Portmone 1 бал = 1 грн. Бали можна 

використовувати для оплати комісії при здійсненні платежів або оплати рахунку за 

використання ТП «Місяць». Бали доступні тільки зареєстрованим користувачам. 

 

2. Період проведення Акції 

2.1. Акція являється без строковою. Початок проведення Акції з 15 червня 2018 року, 

(надалі – Строк проведення Акції).  

2.2. Акція діє на всій території України за виключенням території проведення 

антитерористичної операції, 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 зареєструвались на сайті www.portmone.com.ua чи в мобільному 

застосунку Портмоне. 

3.1.1. Для того щоб взяти участь в Акції та отримати бонусні бали особі, яка відповідає 

вимогам пп 3.1 цих Правил, необхідно: 

● Зареєструватись на сайті www.portmone.com.ua чи в мобільному застосунку 

Портмоне; 

● Виконати умови які пропонує ТОВ «Портмоне» для отримання бонусних балів на 

бонусний рахунок. Пропозиції можуть бути оголошені на сайті 

www.portmone.com.ua чи в мобільному застосунку Портмоне та в персональних 

повідомленнях. 

3.2. Кожен учасник Акції може проводити необмежену кількість оплат послуг, серед яких: 

• Послуги комунальних компаній 

• Інтернет 

• Охорона 

https://www.portmone.com.ua/
http://www.portmone.com.ua/
http://www.portmone.com.ua/
http://www.portmone.com.ua/


• Телебачення, телефонія 

• Мобільний зв’язок  

• Щомісячний платіж (для користувачів тарифного плану «Місяць») 

за рахунок та у рамках суми бонусних балів які нараховані користувачу та доступні для 

перегляду у особистому кабінеті на сайті www.portmone.com.ua чи в мобільному 

застосунку Портмоне. 

3.3. Кожен бал нарахований користувачу на бонусний рахунок дорівнює еквіваленту в 

гривні (1 бал = 1 грн). 

3.4. Строк дії бонусів становить 2 місяці з моменту іх нарахування. Строк дії може бути 

продовжено (оновлено) за рахунок нарахування додаткових бонусів, на період 2 місяці з 

моменту їх нарахування (оновлення). 

3.5. Бонусні бали списуються з бонусного рахунку за замовчуванням під час проведення 

платежу. 

3.6. При повній або частковій відсутності бонусних балів на списання в рахунок комісії за 

замовчуванням враховуються власні кошти у повному обсязі та з попередженням 

користувача під час підтвердження проведення платежу. 

3.7. Не можуть брати участь в Акції: 

3.7.1. особи, які не відповідають вимогам п. 3.1 цих Правил; 

3.8. Кожен Учасник Акції має право постійно отримувати додаткові бонусні бали за рахунок 
виконання дій запропонованних Виконавцем. 

 

4. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 

 
4.1. 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. 

 
4.2. 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. 4.1. Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо 

змінами та/або доповненнями до цих Правил. 

 
5. Інші умови 

 
5.1. 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. 

 
5.2. 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. 
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