
 
 

   

    

Regulamin Promocji w serwisie www.smartpozyczka.pl   

  „PIERWSZA POŻYCZKA ZA DARMO” 

    

§ 1    

Organizator    

Organizatorem Promocji „PIERWSZA POŻYCZKA ZA DARMO” zwanej dalej „Promocją”, jest  PIXO 
Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok, wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000530323; posiadająca kapitał zakładowy w 
wysokości 200.000,00 zł, reprezentowana przez Vytautas Stražnickas – Prezesa Zarządu spółki PIXO 
Sp. z o. o., zwana dalej „Pożyczkodawcą”.    

      

§ 2  

Postanowienia ogólne  

   

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:      

1. Okres kredytowania – liczba dni, liczona od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, po których upływie 

następuje Termin Spłaty.       

2. Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, 

posiadającą numer ewidencyjny PESEL oraz miejsce zamieszkania na terenie Polski, której w wyniku 

rejestracji, a następnie pozytywnej weryfikacji zawarła z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki.       

3. Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Klienta/Pożyczkobiorcę za 

pośrednictwem Profilu Klienta drogą elektroniczną albo drogą telefoniczną, zawierający propozycję 

warunków Umowy Pożyczki, którego szczególne zasady składania ustala Regulamin Rejestracji, 

składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika.       

4. Pożyczka – środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w wysokości 

i na warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki Krótkoterminowej, zwracane w formie 

jednorazowego przelewu..      

5. Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy jako wynagrodzenie z 

tytułu przygotowania, udzielenia i wypłaty Pożyczki  w wysokości wynikającej z Umowy Pożyczki, Tabeli 

Opłat i Prowizji oraz Formularza Informacyjnego.      

6. Regulamin Promocji – oznacza każdy Regulamin, ustalający promocyjne warunki udzielenia 

Pożyczek Krótkoterminowych, polegające w szczególności na rezygnacji przez Pożyczkodawcę z 

należnych mu opłat, Prowizji, odsetek od udzielonych Pożyczek, na obniżeniu tych opłat, Prowizji, 

odsetek lub na innych ustępstwach czynionych w stosunku do Pożyczkobiorcy.       

7. Klient – osoba korzystająca z usług Pośrednika, świadczonych drogą elektroniczną za 

pośrednictwem Strony Internetowej na podstawie Regulaminu Rejestracji, składania Wniosków o 

dzielenie Pożyczki  i świadczenia innych usług przez Pośrednika,  zainteresowana uzyskaniem Pożyczki 

u Pożyczkodawcy.      

8. Kwota do Spłaty – Kwota Pożyczki powiększona o wszelkie przysługujące Pożyczkodawcy 

opłaty, prowizje, odsetki, i inne należności wynikające  z zawartej Umowy Pożyczki, która powinna 
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zostać zwrócona przez Pożyczkobiorcę w Terminie Spłaty zgodnie z zobowiązaniem wynikającym    z 

Umowy Pożyczki.      

9. Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki Krótkoterminowej oraz Umowy Pożyczki 

Refinansującej dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić na Rachunek Bankowy 

Pośrednika Kwotę do Spłaty.       

§ 3      

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji      

  

1. Promocja trwa od 01.07.2021 do odwołania.    

2. Uczestnikiem promocji może być osoba spełniająca warunki udzielenia Pożyczki, wskazane w   

Ramowej Umowie Pożyczki, tj. Klient, który:      

a. jest  konsumentem  w  znaczeniu  art.  221 Kodeksu  Cywilnego    tj. osobą fizyczną dokonującą 

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.       

b. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej z miejscem zamieszkania na terytorium kraju,      

c. nie posiada niespłaconych zobowiązań względem Pożyczkodawcy,       

d. nie posiada niespłaconych zobowiązań, które zostałyby ujawnione w bazach danych   

prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej, 

e.   jest zdolny do spłaty udzielonej Pożyczki,      

f. posiada na Stronie Internetowej aktywny Profil Klienta,      

g. złożył Wniosek o Udzielenie Pożyczki, następnie potwierdzony Opłatą Rejestracyjną uiszczoną 

z Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, albo następnie przeszedł pozytywnie 

weryfikację przy wykorzystaniu aplikacji Kontomatik.       

h. przeszedł pozytywnie weryfikację oraz ocenę zdolności kredytowej w zbiorach danych      

Pożyczkodawcy oraz bazach danych Biur Informacji Gospodarczych,      

i. wyraził zgodę na zawarcie Umowy Pożyczki na niższą Kwotę, niżeli Kwota wynikająca z  wniosku 

o udzielenie Pożyczki oraz propozycji zawarcia Umowy Pożyczki o Formularza Informacyjnego, 

przesłanych Klientowi bezpośrednio po złożeniu wniosku o udzielenie pożyczki. Klient wyraża 

zgodę poprzez oznaczenie właściwego checkboxa podczas procesu rejestracji i tworzenia 

indywidualnego   

Profilu Klienta,       

j. zawarł Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą na warunkach wynikających    z Umowy przesłanej 

na trwałym nośniku w dniu udzielenia pożyczki, tj. wypłaty środków na wskazany rachunek 

bankowy.      

3. Warunki promocji dotyczą wyłącznie pierwszej Pożyczki do kwoty 2000 zł udzielonej za 

pośrednictwem strony internetowej www.smartpozyczka.pl       

4. Promocja, przewidziana zapisami niniejszego Regulaminu polega na rezygnacji przez   

Pożyczkodawcę   ze   stosowanej   zgodnie   z   Tabelą  Opłat    i Prowizji,   

Prowizji oraz odsetek kapitałowych w stosunku do pierwszej Pożyczki, udzielonej Klientowi za 

pośrednictwem strony internetowej www.smartpozyczka.pl, z zastrzeżeniem warunku jej terminowej 

spłaty przez Pożyczkobiorcę , tj. spłaty dokonanej najpóźniej w Terminie Spłaty.      

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że  

http://www.smartpozyczka.pl/
http://www.smartpozyczka.pl/
http://www.smartpozyczka.pl/
http://www.smartpozyczka.pl/
http://www.smartpozyczka.pl/
http://www.smartpozyczka.pl/
http://www.smartpozyczka.pl/
http://www.smartpozyczka.pl/
http://www.smartpozyczka.pl/
http://www.smartpozyczka.pl/


 
 

   

indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.      

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym terminie.      

7. Propozycja warunków Umowy Pożyczki przesyłana jest Klientowi niezwłocznie po złożeniu 

przez niego wniosku o udzielenie pożyczki, w którym znajduje się również sugestia Klienta 

odnośnie wysokości Kwoty Pożyczki oraz okresu kredytowania. Propozycja ta przesyłana jest 

Klientowi na trwałym nośniku (za pośrednictwem poczty elektronicznej)      

8. Pożyczkodawca, analizując wynik przeprowadzanej obowiązkowej oceny zdolności kredytowej 

Klienta, celem zabezpieczenia jego interesów finansowych, może dokonać zmiany Propozycji 

warunków Umowy Pożyczki,    o której mowa w ust. 8, jednakże może tego dokonać wyłącznie 

w zakresie dotyczącym Kwoty Pożyczki oraz wyłącznie na podstawie zgody Klienta,  o której 

mowa w ust. 2 lit. i. Pozostałe postanowienia Propozycji warunków Umowy Pożyczki pozostają 

bez zmian, w tym koszt udzielenia pożyczki, który wynosi 0 zł oraz RRSO 0%.      

9. Zmiana Propozycji warunków Umowy Pożyczki nie może powodować udzielenia pożyczki w  

wyższej wysokości niżeli wnioskowana.       

10. Klienta obowiązują warunki Umowy Pożyczki, przesłanej mu na trwałym nośniku (za 

pośrednictwem poczty elektronicznej) w dniu zawarcia umowy,    tj. dniu wypłaty Kwoty 

Pożyczki w wysokości albo równej wysokości kwoty wnioskowanej albo w wysokości, 

wynikającej z obniżenia Kwoty Pożyczki, stosownie do zapisów ust.9, na co Klient wyraził zgodę, 

o której mowa w ust.  2 lit.i.       

    

§ 4    

Wygaśnięcie warunków promocji    

  

1. W razie bezskutecznego upływu Terminu Spłaty Pożyczki udzielonej na warunkach promocji, albo w 

razie bezskutecznego upływu Terminu Spłaty wyznaczonego wskutek Przedłużenia Terminu  

Spłaty, warunki promocji wygasają, a Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Pożyczkodawcy wszelkich należnych Prowizji oraz odsetek w wysokości odpowiedniej do wypłaconej 

Kwoty Pożyczki, stosownie do wskazań Tabeli, znajdującej się na stornie 

https://admin.smartpozyczka.pl/images/2020-06-29_SMART_Tabela_oplat_i_prowizji.pdf      

§ 5      

Postanowienia końcowe      

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Ramowej 

Umowy Pożyczki oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.      

2. Skorzystanie z warunków promocji, przewidzianej postanowieniami niniejszego Regulaminu 

oznacza akceptację zasad zawartych w Regulaminie Promocji „Pierwsza pożyczka za darmo”.      

3. Pożyczkodawca ma prawo do odwołania oraz do aktualizacji warunków promocji  w każdym 

czasie. Zmiany nie mogą dotyczyć umów pożyczek już zawartych.      

4. Równoważne z odwołaniem promocji uważa się wprowadzenie nowego regulaminu przez 

Organizatora lub podmioty współpracujące.  

PIXO Sp. z o.o.   

Prezes Zarządu   

Vytautas Stražnickas  
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