
УМОВИ І ПОЛОЖЕННЯ 

1. Акції 1 і 2 будуть проводитися з 13.09.2021 по 23.10.2021 (обидві дати включно) (спільно 

іменовані «Акція»). 

2. Дана Акція організована спільно компаніями High Morale Developments Limited (Midasbuy), 

Proxima Beta Pte. Limited (Proxima) і Visa International Service Association (Visa). У даній Акції 

можуть взяти участь всі споживчі картки марки Visa, випущені в Україні, що не були прив'язані 

до рахунку Midasbuy до даної Акції (кожна з них – «Картка, яка відповідає вимогам»). 

3. До 1 (одного) рахунку Midasbuy може бути прив'язана максимум 1 (одна) Картка, яка 

відповідає вимогам, і така Картка, яка відповідає вимогам, може бути прив'язана тільки до 1 

(одного) рахунку Midasbuy. Повторна прив'язка однієї Картки, що відповідає вимогам, не 

дозволяється. 

4. Дана Акція проводиться в порядку надходження й обмежується першими 3 000 (Україна) 

успішно прив'язаними Картками, які відповідають вимогам. Всі винагороди в межах даної Акції 

не можуть бути обмінені на готівку або повернуті; вони не підлягають передачі або продажу. 

5. Акція 1. Картка, яка відповідає вимогам, що була успішно прив'язана до рахунку Midasbuy 

відповідно до цих Умов і положень, отримує бонусний пакет в розмірі 240 UC, обмежений 

першими 3 000 (Україна) успішно прив'язаними Картками, які відповідають вимогам. 

Акція 2. Власники карток, які використовують таку Картку, яка відповідає вимогам (що була 

успішно прив'язана в межах Акції 1), для здійснення першого платежу на платформі Midasbuy в 

період проведення Акції 2, будуть нагороджені безкоштовним бонусним UC. Кількість 

безкоштовних бонусних UC, які буде присуджено, залежить від кількості придбаних UC і буде 

розкрито власнику картки перед першим здійсненням такого платежу на платформі Midasbuy в 

період проведення Акції 2. Щоб уникнути сумнівів, безкоштовний бонус UC, що надається в 

межах даної Акції 2, є доповненням до будь-якої поточної акції на платформі Midasbuy, в межах 

якої надається безкоштовний бонус UC. 

6. Midasbuy, Proxima і/або Visa залишають за собою право не приймати, обмежити або 

відмовити вам в участі в Акції в разі підозри в шахрайстві або неналежної поведінки. Рішення 

Midasbuy, Proxima і/або Visa є остаточним у разі спору щодо будь-яких питань в зв'язку з цією 

Акцією.  

7. Midasbuy, Proxima і/або Visa залишають за собою право корегувати або змінювати будь-які 

Умови і положення цієї Акції в будь-який час. Беручи участь в Акції, ви приймаєте та 

погоджуєтесь дотримуватися цих Умов і положень і підтверджуєте, що ми можемо збирати й 

використовувати ваші особисті дані для цієї Акції відповідно до Політики конфіденційності 

Midasbuy. 

8. Ці Умови і положення може бути перекладено на кілька мов. У разі наявності будь-яких 

відмінностей між англійською версією та будь-якою іншою мовною версією цих Умов і 

положень, матиме перевагу і застосовуватиметься (тією мірою, якою це допускається чинним 

законодавством і нормативними актами) англійська версія. 

9. Якщо вам менше ніж 18 років (або від відповідного віку у вашій юрисдикції, де ви вважаєтеся 

неповнолітнім), ваш батько або опікун повинен прийняти ці Умови і положення (як за себе, так і 

від вашого імені), перш ніж ви зможете взяти участь в Акції. Ці Умови і положення регулюються 

законодавством Спеціального адміністративного району Гонконг. Для отримання інформації 

про Акцію, будь ласка, звертайтеся за адресою: help@midasbuy.com. 


