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	 	 REGULAMIN	PROMOCJI		

„hapipożyczka	500+	II”		
		

		

§	1	Organizator		

		

1. Niniejszy	 Regulamin	 określa	 zasady	 promocji	 „hapipożyczka	 500+	 II”	 (dalej:	

Promocja)	 i	 jest	 udostępniany	 na	 stronie	 internetowej	

wnioski.hapipozyczki.pl/promocja500		

2. Organizatorem	Konkursu	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	10.000.000,00	zł,	(dalej:	Organizator).		

3. Organizator	jest	podmiotem	przyrzekającym	nagrodę	w	rozumieniu	art.	919	Kodeksu	

cywilnego.		

		

§	2	Czas	trwania	Konkursu		

		

1. Promocja	trawa	od	dnia	21.06.2018	r.	do	dnia	31.07.2018	roku	włącznie.		

		

§	3	Uczestnicy		

		

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. Uczestnikiem	promocji	może	być	wyłącznie	osoba,	która:	

2.1. Jest	 nowym	 Klientem,	 tzn.	 nigdy	 wcześniej	 nie	 zawierała	 z	 Organizatorem	

umowy	hapipożyczki.	
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2.2. W	 dniach	 21.06.2018	 r.	 do	 dnia	 31.07.2018	 r.	 aplikowała	 o	 hapipożyczkę	

przez	stronę	o	adresie:	wnioski.hapipozyczki.pl/promocja500	

3. W	 Promocji	 nie	 mogą	 wziąć	 udziału	 pracownicy	 Organizatora,	 współpracownicy	

Organizatora,	członkowie	organów	Organizatora	oraz	członkowie	ich	rodzin.		

4. Uczestnictwo	w	Promocji	oznacza	akceptację	postanowień	niniejszego	Regulaminu.		

		

§	4	Zasady	Promocji		

	

1. Warunkiem	udziału	Uczestnika	w	Promocji	jest:			

a) poprawne	 wypełnienie	 formularza	 na	 stronie	 Organizatora	
(wnioski.hapipozyczki.pl/promocja500)	

b) uzyskanie	pozytywnej	decyzji	w	przedmiocie	udzielenia	Uczestnikowi	przez	

Organizatora	pożyczki	

c) podanie	 podczas	 telefonicznej	 weryfikacji	 Klienta,	 przeprowadzonej	 przez	

pracownika/współpracownika	Organizatora	hasła	o	treści	„500+”	

d) uzyskanie	wpłaty	kwoty	pożyczki,	rozłożonej	na	minimum	6	comiesięcznych	

rat,		na	wskazane	konto	bankowe;		

e) spłata	 dwóch	 pierwszych	 rat	 pożyczki	 w	 terminach	 zgodnych	 z	

harmonogramem	wpłat	wygenerowanym	w	dacie	zawarcia	pożyczki.	

2. Powyższe	warunki	muszą	być	spełnione	łącznie.		

3. W	przypadku,	gdy	Uczestnik	w	trakcie	trwania	Promocji	i/lub	w	terminie	14	dni	od	

daty	 zawarcia	 umowy	 odstąpi	 od	 umowy	 pożyczki	 zawartej	 z	 Organizatorem,	 w	

związku	z	którą	zgłosił	swój	udział	w	Promocji,	wówczas	traci	status	Uczestnika	oraz	

traci	prawo	do	otrzymania	nagród	przewidzianych	w	Regulaminie.		

		

§	5	Nagrody	i	ogłoszenie	wyników		

		

1. Każdy	z	Uczestników,	który	spełni	łącznie	wszystkie	warunki	określone	w	§	4	ust.	1	

niniejszego	Regulaminu,	otrzyma	nagrodę	w	kwocie	do	500,00	zł	(słownie:	pięcset	

złotych)	jednak	nie	więcej	niż	do	wartości	nominalnej	trzeciej	kolejnej	raty		
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wynikającej	z	haromonogramu	spłaty	pożyczki	zawartej	z	Organizatorem	w	wyniku	

udziału	w	Promocji	przez	jej	Uczestnika.		

2. Nagroda	zostanie	przekazana	Uczestnikowi	poprzez	zmniejszenie	o	jej	kwotę	trzeciej	

raty	 pożyczki	 udzielonej	 Uczestnikowi	 przez	 Organizatora,	 wynikającej	 z	

harmonogramu	 spłaty	 pożyczki,	 o	 której	 mowa	 w	 §	 4	 ust.	 1	 pkt	 c	 niniejszego	

Regulaminu.		

		

§	6	Postępowanie	reklamacyjne		

		

1. Uczestnik	może	zgłaszać	reklamacje	na	piśmie	bezpośrednio	lub	listem	poleconym	na	

adres	Organizatora,	przez	cały	czas	trwania	Promocji,	nie	później	niż	w	terminie	14	

dni	od	dnia	zakończenia	Promocji	(decyduje	data	stempla	pocztowego).		

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		

Regulaminu,		

d) żądania	Uczestnika	oraz		

e) uzasadnienie	podstaw	i	żądań	Uczestnika.		

4. Reklamacje	rozpatrywane	będą	w	terminie	30	dni	roboczych	od	dnia	ich	otrzymania.		

5. O	wyniku	reklamacji	Uczestnik	zostanie	poinformowany	pisemnie	w	terminie	7	dni	

roboczych	od	dnia	jej	rozpatrzenia.		

		

§	7	Dane	osobowe		

		

1. Dane	osobowe	Uczestników	Promocji	będą	przetwarzane	w	celach	przeprowadzenia	

Promocji,	 wyłonienia	 Zwycięzców	 oraz	 przyznania,	 wydania	 i	 odbioru	 nagród	

przewidzianych	w	Promocji.			
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2. Dane	osobowe	Uczestników	Promocji	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	 Promocji	 ma	 prawo	 wglądu	 do	 swoich	 danych	 osobowych	 oraz	 ich	

poprawiania.		

		
§	8	Postanowienia	końcowe		

		

1. We	wszystkich	sprawach	dotyczących	Promocji,	a	nieuregulowanych	Regulaminem	

mają	 zastosowanie	przepisy	prawa	polskiego,	 a	w	szczególności	przepisy	kodeksu	

cywilnego.	 Skierowanie	 sprawy	 na	 drogę	 sądową	 może	 nastąpić	 wyłącznie	 po	

wyczerpaniu	drogi	postępowania	reklamacyjnego.		

2. Przystępując	do	Promocji	Uczestnik	akceptuje	regulamin	Konkursu.		

		
	


