
 
 

Умови Акції «Запроси друга» від SharPay 

 
 

1. Терміни та визначення 

1.1. В рамках цих Умов проведення Акції «Приведи друга» (далі по тексту — «Умови») 
використовуються наступні терміни відповідно до їх наведених нижче визначень: 

1.1.1. Учасник Акції – фізична або юридична особа, яка здійснила реєстрацію в системі SharPay і 
успішно пройшла верифікацію. 

1.1.2. Залучений Учасник – фізична або юридична особа, яка на момент отримання запрошення не 
здійснювала раніше реєстрацію в системі SharPay і не проходила верифікацію. 

1.1.3. Бонуси – грошові кошти у валюті рахунку, нараховані Організатором Учаснику в рамках цієї 
Акції.  

1.1.4. Учасники – Учасники Акції та Залучені учасники. 

1.1.5. Особистий кабінет – це персональний аккаунт учасника на сайті https://sharpay.net/ , 
повноцінний доступ до якого надається Організатором тільки після верифікації.  

1.1.6. Реферальний зв'язок – спеціальна індикація всередині системи Організатора, за якою 
визначається, за чиєю рекомендацією Залучений учасник здійснив реєстрацію та верифікацію на 
Сайті.  

1.1.7. Реферальне посилання – індивідуальне посилання, яке надається Учаснику в рамках цієї Акції, 
за допомогою якої Залучені учасники можуть здійснювати реєстрацію в системі Організатора і 
встановлювати Реферальний зв'язок з Учасником, який їх запросив. 

1.1.8. Агентський код – індивідуальний код, який надається Учаснику в рамках цієї Акції, при вказівці 
якого Залучені учасники можуть здійснювати реєстрацію в системі Організатора і встановлювати 
Реферальний зв'язок з Учасником, який їх запросив. 

1.1.9. Звітний період – календарний місяць протягом якого Залучений учасник повинен зробити 
відповідний обіг коштів у системі Організатора. 

 

2. Загальні умови 

2.1. Акція «Запроси друга» (далі – «Акція») проводиться компанією «GTM Exchange Ltd», яка 
зареєстрована за номером HE 348749 відповідно до законодавства Республіки Кіпр за адресою: 
Пародос Акеріту, 1, Ерімі 4630, Лімасол, Кіпр (далі – «Організатор») і є рекламним заходом, 
спрямованим на залучення необмеженого кола осіб до послуг, що надаються Організатором Акції, 
залучення нових клієнтів та підвищення лояльності існуючих клієнтів до послуг, що надаються 
Організатором своїм користувачам.  

2.2. Умови проведення Акції розміщені на сайті https://sharpay.net/ (далі по тексту – «Сайт») 



 
2.3. Інформування Учасників про Умови, в тому числі в разі зміни термінів Акції, здійснюється 
шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Організатор має право додатково повідомляти 
про це Учасників шляхом направлення інформації електронною поштою. 

2.4. Ці Умови можуть бути в будь-який час змінені/доповнені, та/або проведення Акції може бути 
достроково припинено Організатором в односторонньому порядку. 

2.5. Організатор рекомендує Учасникам регулярно перевіряти Умови на предмет їх зміни та/або 
доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін та/або доповнень означає їх 
беззастережне прийняття Учасником та згоду з ними. 

2.6. Факт участі в Акції передбачає усвідомлену і беззастережну згоду Учасника з цими Умовами. 

2.7. Акція призначена для осіб, які є клієнтами Організатора  

2.8. Учасник Акції може зареєструвати в Акції за своїм Реферальним посиланням та/або через 
передачу Агентського коду необмежену кількість осіб і отримати бонус за кожного нового клієнта, 
якого він залучив на послуги SharPay. 

2.9. Акція не є лотереєю, заходом, заснованому на ризику/грі/парі. 

 

3. Терміни і територія проведення 

3.1. Акція проводиться з 1 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року (далі – «Період дії Акції»). 
Організатор має право пролонгувати дію Акції на аналогічний часовий період. Кількість пролонгацій 
–необмежено.  

3.2. Учасниками Акції можуть стати особи, локалізація яких не обмежується тим чи іншим регіоном 
або юрисдикцією за винятком тих юрисдикцій, які не відповідають вимогам внутрішньої політики 
Організатора щодо дотримання стандартів AML/CFT, а також відзначені з урахуванням діючих 
міжнародних санкцій. 

 

4. Учасник 

4.1. Участь в Акції є добровільною і не накладає на Учасників обов'язків з надання будь-яких послуг 
в інтересах Організатора. Учасник має право відмовитися від участі в Акції. 

4.2. Організатор залишає за собою право відмовити Учаснику в участі в Акції у випадку, якщо 
Організатором буде зафіксована підозріла активність з боку Учасника. Під підозрілою активністю 
розуміються будь-які дії Учасника акції та/або Залученого учасника, спрямовані на створення уявних 
реєстрацій учасників в системі Організатора спеціально з метою отримання бонусів в рамках цієї 
Акції. Будь-які підозри щодо фіктивних (уявних) можуть бути підставою для позбавлення з боку 
Організатора статусу Учасника Акції та/або припинення відповідного Реферального зв'язку. 

 

5. Умови та порядок проведення Акції 

5.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно виконати наступні умови: 



 
5.1.1. Активувати власний обліковий запис пройшовши верифікацію і скопіювати Реферальне 
посилання та/або Агентський код. 

5.1.2. Залучити особу, як зазначено в п.1.1. 2 цих Умов, яка здійснить реєстрацію в системі 
Організатора, використовуючи Реферальне посилання або Агентський код Учасника, який його 
запросив. Забороняється поширювати Реферальне посилання використовуючи систему масової 
розсилки повідомлень (спам). 

5.2. Для участі в Акції Залученому Учаснику Акції необхідно виконати наступні умови: 

5.2.1. Зареєструватися в системі скориставшись Реферальним посиланням та/або вказати 
агентський код з метою встановлення Реферального зв'язку з Учасником Акції, який його запросив. 

5.2.2. Верифікувати обліковий запис згідно з правилами системи. 

5.2.3. Відкрити платіжний, картковий чи інший рахунок у системі Організатора та протягом звітного 
періоду здійснити обіг коштів не менше, ніж на загальну суму 600 euro. 

5.3. Всі Учасники Акції можуть дізнатися свій агентський код та/або Реферальне посилання на 
сторінці «Налаштування» в додатку системи, а також отримати іншу інформацію щодо цієї Акції 
через службу підтримки Організатора.   

5.4. Учасникам Акції нараховуються наступні Бонуси: 

5.4.1. Учаснику нараховуються Бонуси в розмірі 5 euro за кожного Залученого учасника, який вчинив 
оборот, зазначений в п.5.2.3. цих Умов; 

5.4.2. Залученому учаснику нараховуються одноразові Бонуси у розмірі 5 euro за умови здійснення 
ним обороту згідно з п.5.2.3. цих Умов. 

5.5. Нарахування Бонусів всім Учасникам здійснюється до 5 (п'ятого) числа кожного поточного 
місяця за підсумками звітного періоду. 

5.6. Будь-які Бонусні нарахування здійснюються за рахунок власних коштів Організатора та/або його 
партнерів. 

 

6. Відповідальність Організатора 

6.1. Організатор не несе відповідальність за будь-які збитки, що мають відношення до Акції або 
виникають в результаті участі в Акції, в тому числі в результаті будь-яких помилок, переривань 
зв'язку, несправностей, затримок, комп'ютерних вірусів, втрати Учасником будь-якого прибутку або 
інформації, несанкціонованого доступу до інформації Учасника третіх осіб. 

6.2. Організатор не несе відповідальність за неможливість отримання від Учасника відомостей, 
необхідних для участі в Акції, в тому числі у зв'язку з технічними проблемами та/або шахрайством в 
мережі Інтернет та/або каналах зв'язку, що використовуються при відправці відомостей; за 
неможливість здійснення зв'язку з Учасником через зазначені ним невірні або неактуальні контактні 
відомості при реєстрації. 

6.3. Організатор, а також уповноважені ним особи не несуть відповідальність за технічні збої в 
роботі інтернет-провайдера, до якого підключений Учасник, що не дозволяють переслати/отримати 



 
інформацію відповідно до цих Умов; за дії/бездіяльність провайдера інтернет-послуг, до яких 
підключений Учасник. 

6.4. Організатор, а також уповноважені ним особи не несуть відповідальність за невиконання 
(несвоєчасне виконання) Учасниками обов'язків, передбачених цими Умовами. 

6.5. Організатор не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх 
зобов'язань перед Учасниками внаслідок збоїв в телекомунікаційних і енергетичних мережах, дій 
шкідливих програм, настання форс-мажорних обставин, а також недобросовісних дій будь-яких 
третіх осіб. 

6.6. У випадках, коли Організатор визнає дії/бездіяльності Учасника Акції та/або Залученого 
учасника шахрайськими, недобросовісними і такими, які порушують Умови участі у цій Акції, 
Організатор залишає за собою право не нараховувати Бонуси/анулювати Бонуси, нараховані в 
період проведення Акції, без попередження та пояснення причин Учаснику Акції та/або Залученим 
учаснику. 
 
6.7. Ці Умови тлумачаться і регулюються відповідно до чинного законодавства Республіки Кіпр. Усі 
спори, пов'язані з укладенням, виконанням, тлумаченням, дійсністю цих Умов та/або їх окремих 
положень, розглядаються відповідно до законодавства Республіки Кіпр. 
 


