§1
Organizator
Organizatorem promocji „Pierwsza rata, niższa spłata” zwanej dalej „promocją”, jest Incredit Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000604092, kapitał zakładowy 200.000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5252648795,
zwana dalej „Spółką” lub „Pożyczkodawcą”.
§2
Definicje
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Wniosek o pożyczkę – formularz zawierający dane klienta, kwotę pożyczki, oprocentowanie i
okres, na który zostało zaciągnięte zobowiązanie, dostępny na stronie www.incredit.pl lub
wniosek dostępny po zalogowaniu się do profilu na stronie www.incredit.pl. lub w innym miejscu.
b) Pożyczka – oznacza kwotę pieniężną, którą Organizator przekazuje Pożyczkobiorcy w formie
pożyczki na zasadach określonych w Ramowej Umowie Pożyczki,
c) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, spełniając ą
wymogi określone w punkcie 3 Ramowej Umowy Pożyczki Incredit, która zawiera Umowę
pożyczki z Organizatorem w okresie trwania Promocji;
d) Data Spłaty– oznacza dzień określony w Harmonogramie, w którym Pożyczkobiorca winien
spłacić ratę Pożyczkę powiększoną o Prowizję oraz Odsetki;
e) Harmonogram - oznacza harmonogram spłaty Pożyczki oraz Prowizji i Odsetek, w ratach i
terminach uzgodnionych przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, stanowiący integralną część
Umowy Pożyczki;
f) Promocyjne Warunki Spłaty – oznaczają możliwość spłaty przez Uczestnika pierwszej raty
pierwszej Pożyczki udzielonej przez Organizatora bez konieczności zapłaty Prowizji oraz
Odsetek, które płatne są wraz z pierwszą ratą Pożyczki, z zastrzeżeniem terminowej zapłaty tej
raty Pożyczki przez Uczestnika;
g) Standardowe Warunki Spłaty - oznaczają konieczność spłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki
udzielonej przez Pożyczkodawcę z Prowizją oraz Odsetkami w wysokości wynikającej z Tabeli
Opłat;
§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Promocja trwa od dnia 05.07.2017 roku, od godziny 18:45, do odwołania.
Informacja o promocji zostanie udostępniona na stronie www.incredit.pl oraz zostanie przesłana
w wiadomościach e-mail oraz wiadomościach sms.
Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne, które ukończyły 21 lat, zamieszkują na
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, oraz spełniają inne wymagania nałożone niniejszym
Regulaminem.
Z udziału w Promocji wyłączeni są Pracownicy oraz Współpracownicy Organizatora oraz
członkowie ich rodzin, przez których rozumie się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo,
zstępnych rodzeństwa, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest złożenie u Organizatoru Wniosku o pierwsz ą
pożyczkę, otrzymanie pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, a następnie zawarcie z
Organizatorem Umowy Pożyczki.
Uczestnikowi, który otrzymał w okresie trwania Promocji pierwszą Pożyczkę i najpóźniej w
terminie wynikającym z Harmonogramu dokonał zapłaty pierwszej raty Organizator udzieli
rabatu na koszty związane z Pożyczką w wysokości równej kwocie Prowizji oraz Odsetek, które
płatne są wraz z pierwszą ratą Pożyczki („Promocyjne Warunki Spłaty”).

7.

W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni warunku, o którym mowa powyżej będzie zobowiązany
do zapłaty pierwszej raty Pożyczki wraz z Prowizją i Odsetkami składającymi się na pierwszą
ratę zgodnie z Harmonogramem („Standardowe Warunki Spłaty”).

§4
Reklamacje i postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.

5.

6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
Uczestnik Promocji może zgłaszać reklamacje w formie pisemnej przesyłając przesyłkę na
adres siedziby Organizatora, w formie elektoronicznej przesyłając reklamację na adres:
info@incredit.pl, lub drog a telefoniczną za pośrednictwm Działu Obsługi Klienta.
Reklamacja w formie listownej powinna być wysłana do siedziby Organizatora i powinna
zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz wskazanie podstaw reklamacji, w
szczególności naruszonych postanowień Regulaminu.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a o ich
rezultacie Organizator poinfromuje Uczestnika, pisemnie lub na wniosek Uczestnika za
pośrednictwem poczty elektonicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, 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.

