Офіційні правила рекламної акції “Сплачуй рахунки без комісії 90 днів”
1. Основні положення
1.1. Офіційними правилами (далі – Правила) рекламної акції «Сплачуй рахунки без
комісії 90 днів» (далі – Акція) визначається порядок та умови проведення Акції.
1.2. Виконавцем Акції є компанія Товариство з обмеженою відповідальністю
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК» (надалі - ТОВ “Фінансова компанія МБК”) з
місцезнаходженням: 04073, проспект Степана Бандери, 16-Б, м. Київ.
1.3. Для проведення Акції Виконавець має право залучати третіх осіб.
1.4. Сайт Акції – Інтернет-сайт Акції за адресою в Інтернет:
https://www.portmone.com.ua 1.5 Промо-сторінка – веб-сторінка Акції за адресою в
Інтернет: https://www.portmone.com.ua/r3/volia-promo
2. Період проведення Акції
2.1. Загальний термін проведення Акції триває з 1 квітня 2021 року до 31 травня 2021
року включно (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 промо-сторінці
https://www.portmone.com.ua/r3/volia-promoв період з 01.04.2021 по 31.05.2021 року
включно. Користувачі, реєстрація яких відбулася на сайті до або після часового
інтервалу, вказаного в пункті 2.1, не можуть брати участь в Акції.
3.2. Після реєстрації на промо-сторінці кожен учасник Акції може проводити
необмежену кількість оплат без комісії на сайті www.portmone.com.ua чи в мобільному
застосунку Портмоне в розділах «Комунальні послуги», «Телебачення», «Інтернет» та
«Телефонія» (не включаючи «Мобільний зв'язок») протягом 3 (трьох) місяців з моменту
реєстрації.
3.3. Умови, вказані в п. 3.2 цих Правил, автоматично втрачають свою силу у разі зміни
тарифного плану учасником Акції в особистому кабінеті користувача на сайті
www.portmone.com.ua чи в мобільному застосунку Портмоне.
3.4. Не можуть брати участь в Акції:
3.4.1. особи, які не відповідають вимогам п. 3.1 цих Правил;
3.4.2. особи, які були зареєстровані на сайті www.portmone.com.ua до 01.04.2021 року
та після 31.05.2021;
3.5. Кожен Учасник Акції має право лише один раз зареєструватися на промо-сторінці.
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

