Правила використання Сертифікатів
«Велика кишеня» та «Велмарт» від «Maxi Card»
Терміни і поняття, що застосовуються при використанні Сертифікатів «Велика
кишеня» та «Велмарт» від «Maxi Card»
Операція «Maxi Card» - означає операцію Розрахунку «Maxi Card».
Електронні гроші «Maxi» - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої,
приймаються як засіб платежу іншими ніж Банк особами і є грошовим зобов'язанням Банку.
Розрахунок «Maxi Card» - означає діяльність Користувача, пов’язану із здійсненням
операцій оплати за Сертифікат за Електронні гроші «Maxi».
Торгова Точка - супермаркет «Велика кишеня» та супермаркет «Велмарт».
Торговець - ТОВ "Фудмережа" (01103, м. Київ, Залізничне шосе, 57, код за ЄДРПОУ
36387249).
Сертифікат - документ в електронній формі, який містить унікальний цифровий код, що
генерується Торговцем, оплата якого здійснюється за допомогою електронних грошей
«Махі» та який надає право Користувачу придбати у Торговця товар на суму, рівну
номінальної вартості Сертифікату при його пред’явленні в Торгових точках.
Товар - будь-які товари (продовольчі та непродовольчі), які можуть бути придбані
Користувачем в Торгових Точках у разі пред’явленні Сертифіката та в межах його
номінальної вартості.
Користувач - фізична особа, яка є держателем «Maxi Card», що приєдналась до Програми
«Maxi Card», та здійснює придбання Товару в мережі супермаркетів «Велика кишеня» та в
мережі супермаркетів «Велмарт» за допомогою Сертифікату.
Використання Сертифікату
Сертифікат має властивості попередньої оплати за товар, що буде передано в
майбутньому його Користувачу, на суму, що дорівнює номінальної вартості Сертифікату в
сумі 50 грн., або 100 грн., або 250 грн, або 500 грн. Сертифікат надає його пред’явникові
право обміняти Сертифікат на будь-які товари з представленого асортименту в мережі
супермаркетів «Велика кишеня» та в мережі супермаркетів «Велмарт» в межах його
номінальної вартості.
Сертифікат не є платіжним документом чи цінним папером.
Строк дії Сертифікату дорівнює 90 (дев’яносто) днів з дати його придбання.
Сертифікат анулюється у разі його використання або його невикористання
Користувачем протягом 90 (дев’яносто) днів з дати його придбання.
Власником Сертифіката вважається особа, яка пред’явила його для отримання товарів
у будь-якому супермаркеті «Велика Кишеня» та у будь-якому супермаркеті «Велмарт».
Сертифікат активується на наступний календарний день після його купівлі та
отримання SMS – повідомлення або email повідомлення з номером сертифікату.
З метою використання Сертифікату необхідно продиктувати або показати код із SMS
– повідомленням/ email повідомленням касиру.
На всю суму покупки з використанням Сертифікату бонуси не нараховуються.
Сертифікат використовується Користувачем одноразово.
У випадку, якщо сума Товарів, що придбавається пред’явником за рахунок
Сертифікату, є меншою від номінальної вартості Сертифікату, різниця суми пред’явнику не
повертається.
У випадку, якщо сума Товарів, що придбавається пред’явником за рахунок Сертифікату, є
більшою від номінальної вартості Сертифікату, пред’явник здійснює доплату до загальної
вартості набуваємого товару грошовими коштами.
Товар, придбаний за допомогою Сертифікату, поверненню не підлягає.
Видача грошової компенсації за Сертифікат не здійснюється.
Сертифікат обміну на грошові кошти та поверненню не підлягає.

Використання Сертифікату Користувачем підтверджує факт ознайомлення його з
даними Правилами і повну та безумовну згоду з ними.
У випадку виникнення проблем, пов’язаних із використанням і застосуванням
Сертифікату пред’явник має звернутися до адміністратора магазину або зв'язатися зі
службою підтримки: 0-800-503-036, info@maxicard.ua
Якщо пред’явник застосував Сертифікат при замовлення придбанні Товару і оплатив
цей Товар, Сертифікат вважається використаним, і відновленню не підлягає. Якщо Товар не
був оплачений пред’явником, але сертифікат не відновлюється, пред’явник має зв'язатися зі
службою підтримки: 0-800-503-036, info@maxicard.ua
Ці Правила використання сертифікату «Велика кишеня» та «Велмарт» від Maxi card
затверджені ТОВ "Фудмережа" (01103, м. Київ, Залізничне шосе, 57, код за ЄДРПОУ
36387249).
ТОВ «Фудмережа» має право змінювати умови Правил використання сертифікату «Велика
кишеня» від Maxi card.
Інформація про зміну Правил використання сертифікату «Велика кишеня» від Maxi card
публікуються на офіційному сайті www.kishenya.ua.

