REGULAMIN PROMOCJI
„POŻYCZKA SAMOSPŁACALNA”

§1
Organizator

1.

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „POŻYCZKA
SAMOSPŁACALNA” (dalej: Promocja) i jest udostępniany na stronie internetowej
www.promocja.hapipozyczki.pl

2.

Organizatorem Promocji jest IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 136;
02-305 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 701-01-91-956, o kapitale
zakładowym w wysokości 3.000.000,00 zł, (dalej: Organizator).

3.

Promocja ma charakter sprzedaży premiowej.

§2
Czas trwania Promocji

1.

Promocja trwa od dnia 16 maja 2016 r. do dnia 16 czerwca 2016 roku włącznie.

2.

Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz przez cały okres trwania
Promocji.

§3
Uczestnicy

)1

1.

Udział w Promocji może wziąć jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,
zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz spełnia inne wymagania określone
w niniejszym Regulaminie (dalej: Uczestnik).

2.

Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację postanowień niniejszego niniejszego
Regulaminu.

§4
Zasady Promocji

1.

Warunkiem udziału Uczestnika w Promocji jest:
a) poprawne wypełnienie przez Uczestnika wniosku o udzielenie przez Organizatora
pożyczki w kwocie od 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) do
7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych), dostępnego na stronie Organizatora
www.hapipozyczki.pl albo poprawne wypełnienie formularza kontaktowego
dostępnego na stronie Organizatora www.hapipozyczki.pl i następnie, za
pośrednictwem konsultanta, poprawne wypełnienie wniosku o udzielenie takiej
pożyczki, w terminie od 16 maja 2016 r. do 15 czerwca 2016 r.;
b) uzyskanie pozytywnej decyzji w przedmiocie udzielenia Uczestnikowi przez
Organizatora pożyczki w kwocie od 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset
złotych) do 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych), zgodnie z warunkami
umowy pożyczki określonymi na stronie www.hapipożyczki.pl, w terminie od 16
maja 2016 r. do 16 czerwca 2016 r.

2.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

3.

W ramach Promocji, kwota pierwszej raty pożyczki udzielonej Uczestnikowi przez
Organizatora zostanie pomniejszona o kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych).

4.

Pomniejszenie pierwszej raty pożyczki, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nastąpi w
terminie 21 dni od dnia uzyskania pozytywnej decyzji w przedmiocie udzielenia
Uczestnikowi przez Organizatora pożyczki.

5.

Uczestnik traci prawo do udziału w Promocji i uzyskania zwolnienia, o którym mowa w
ust. 3 powyżej, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:
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a) opóźnienia w spłacie którejkolwiek raty pożyczki lub dokonania spłaty w kwocie
niższej niż wskazana w harmonogramie;
b) odstąpienia od umowy pożyczki, dokonania nadpłaty lub wcześniejszej spłaty
pożyczki przed terminem określonym w harmonogramie;
c) uzyskania nagrody w konkursie „Pożyczka Samospłacalna” organizowanym przez
O rg a n i z a t o r a , k t ó r e g o r e g u l a m i n j e s t d o s t ę p n y n a s t r o n i e h t t p s : / /
konkurs.hapipozyczki.pl.

§5
Postępowanie reklamacyjne

1.

Uczestnik może zgłaszać reklamacje na piśmie bezpośrednio lub listem poleconym na
adres Organizatora.

2.

Wszelkie reklamacje rozpatruje Organizator.

3.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) adres do korespondencji,
c) wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień niniejszego
Regulaminu,
d) żądania Uczestnika oraz
e) uzasadnienie podstaw i żądań Uczestnika.

5.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

6.

O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie.

§6
Dane osobowe

1.

Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach związanych z
przeprowadzeniem Promocji.
)3

2.

Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.).

3.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach
Promocji jest Organizator.

4.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału
w Promocji.

5.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§7
Postanowienia końcowe

We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają
zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności
przepisy Kodeksu cywilnego.
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