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Regulamin Promocji w www.smartpozyczka.pl 

„Pożycz pierwszy RAZ i zyskaj 50 zł na zakupy do Biedronki” 

§ 1 

Organizator 

Organizatorem promocji „Pożycz pierwszy RAZ i zyskaj 50 zł na 
zakupy do Biedronki”, zwanej dalej „Promocją”, jest PIXO Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 21, 00-39 Warszawa, 
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sadowym, prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000530323, NIP: 5272722744, 
REGON: 147469220.  

§ 2 
Postanowienia ogólne. Definicje 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa 
zasady Promocji, uprawnienia Organizatora oraz prawa  
i obowiązki Klientów, będących Uczestnikami Promocji. 

2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny na stronie 
internetowej Organizatora www.smartpozyczka.pl oraz 
przesyłany Klientowi na wskazany podczas rejestracji adres e-
mail (na trwałym nośniku), niezwłocznie po złożeniu wniosku o 
udzielenie pierwszej pożyczki w wysokości do 200,00 zł do 
3.000,00.  

3. Określenia użyte w regulaminie oznaczają: 

1) Klient – osoba, która nigdy wcześniej nie zaciągała 
względem Organizatora żadnego zobowiązania, jest 
zainteresowana udziałem w promocji i swoim działaniem 
zmierza do spełnienia Warunków Promocyjnych, 
określonych zapisami niniejszego Regulaminu. 

2) Kwota do Spłaty –  Kwota Pożyczki udzielonej przez  
Organizatora, powiększona o Całkowity Koszt Pożyczki, 
która powinna zostać zwrócona przez Uczestnika nie 
później niż w Terminie Spłaty zgodnie z zobowiązaniem 
wynikającym z Umowy Pożyczki. Kwotą do Spłaty jest 
kwota zawierająca wszelkie opłaty, prowizje i odsetki 
kapitałowe, zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki. 
 

3) Podmiot Współpracujący - Aventus Group Sp. z o.o. z 
siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2B p. III, 
15-888 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000355948, działający 
jako pośrednik kredytowy. Wpisany do Rejestru 
Pośredników kredytowych z numerem RPK026240. 

4) Bon – 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), przyznawany 
przez Organizatora w razie spełnienia przez Klienta 
Warunków Promocyjnych, przewidzianych w Regulaminie, 
przekazywany na adres mailowy lub/i  w wiadomości sms 
na dane podane podczas rejestracji w terminie nie 
późniejszym niż 30 dni roboczych od potwierdzenia 
spełnienia Warunków Promocyjnych.  

5) Termin Spłaty – dzień, wynikający z Umowy Pożyczki 
zawartej z Organizatorem w którym Klient zobowiązany 
jest zwrócić na Rachunek Bankowy Podmiotu 
Współpracującego  Kwotę do Spłaty. 

6) Warunki Promocyjne – opisane w § 4  Regulaminu 
warunki, których spełnienie uprawni Klienta do otrzymania 
Bonu  

7) Strona Internetowa – strona www.smartpozyczka.pl  

§ 3 
Termin i miejsce Promocji 

1. Do promocji można przystąpić od dnia 7 grudnia 2020 roku 
(07.12.2020 r.) od godziny 00:01 do dnia 11 grudnia 2020 roku 
(11.12.2020 r.) do godziny 23:59. 

2. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

§ 4 
Warunki Promocyjne  

1. Aby nabyć prawo do Bonu 50 zł do wykorzystania w sieci sklepów 
Biedronka, konieczne jest łączne spełnienie następujących 
warunków: 

a. Posiadanie profilu klienta na Stronie Internetowej i złożenie 
wniosku o pożyczkę za jego pośrednictwem bądź złożenie 
wniosku drogą telefoniczną, na skutek którego dochodzi do 
zawarcia umowy pożyczki z Organizatorem  

b. Umowa pożyczki musi zostać zawarta w okresie trwania 
promocji to jest od 7  do 11 grudnia 2020 roku. 

c. Wyrażenie przez Klienta odpowiednich zgód 
marketingowych na rzecz Organizatora, a mianowicie: 

− zgody na przetwarzanie i udostępnienie danych 
osobowych w celach marketingowych, zgodnie z treścią 
zawartą w  odpowiednim checkboksie bądź odczytaną 
Klientowi drogą telefoniczną, 

− zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną, zgodnie z treścią zawartą w  odpowiednim 
checkboksie bądź odczytaną Klientowi drogą 
telefoniczną, 

− zgody na użycie telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych oraz automatycznych systemów 
wywołujących, zgodnie z treścią zawartą w  
odpowiednim checkboksie bądź odczytaną Klientowi 
drogą telefoniczną, 

d. Promocja przewidziana niniejszym Regulaminem obejmuje 
zarówno Klientów korzystających z Promocji przewidzianej 
Regulaminem Promocji „Pożyczka za 0 zł”, jak również nie 
korzystających z w/w Promocji. 

e. Zwrot Kwoty do Spłaty nastąpi najpóźniej w Terminie Spłaty, 
jednak nie wcześniej niżeli 3 dni przed Terminem Spłaty, 
gdzie spłata nie może pochodzić od innego podmiotu, w tym 
z Pożyczki Refinansującej. 

f. Klient nie skorzysta w okresie obowiązywania umowy 
pożyczki zawartej z Organizatorem z uprawnienia do 
odstąpienia od umowy ani nie złoży w tym okresie 
oświadczenia o jej wypowiedzeniu. 

2. Bon 50 zł na zakupy w sieci sklepów Biedronka może być 
przyznany tylko raz.  

3. Warunek, określony w § 4 ust. 1 lit. a jest spełniony jeżeli Klient 
dokonał rejestracji podając prawidłowe i prawdziwe dane 
osobowe, dane adresowe i kontaktowe, i tym samym wniosek o 
udzielenie pożyczki zawiera takie dane. 

4. Warunek, określony § 4 ust. 1 lit. c jest spełniony jeżeli Klient 
podczas rejestracji wyraził wymagane zgody w formie 
odznaczenia właściwych checkboksów, zawierających 
interaktywne wyrazy, po których kliknięciu znajdują się pełne 
treści oświadczeń o wyrażeniu zgód. Klient zobowiązany jest do 
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zapoznania się z nimi, celem zaakceptowania ich treści i 
dobrowolnego odznaczenia każdej z nich. Równoznacznie 
traktowane jest wyrażenie przez klienta zgody drogą 
telefoniczną. 

5. Warunek, określony § 4 ust. 1 lit. e jest spełniony jeżeli Klient 
dokonał zwrotu Kwoty do Spłaty nie później niż w Terminie 
Spłaty, wskazanym w umowie pożyczki, jednak nie wcześniej 
niżeli 3 dni przed Terminem Spłaty. Za moment zwrotu Kwoty do 
Spłaty uważany jest moment uznania rachunku bankowego 
przelaną Kwotą do Spłaty. W razie dokonania zwrotu Kwoty do 
Spłaty 4 dni przed Terminem Spłaty bądź wcześniej lub 
dokonania zwrotu Kwoty do Spłaty z przekroczeniem Terminu 
Spłaty, Warunki Promocyjne wynikające z niniejszego 
Regulaminu wygasają, a Klient traci prawo do Bonu.  

6. Organizator decyduje o przyznaniu BONU na podstawie 
posiadanych danych dotyczących udzielonych pożyczek w 
terminie trwania Promocji oraz spełnienia wszystkich 
pozostałych reguł zawartych w niniejszym REGULAMINIE  

7. Organizator decyduje o okolicznościach powodujących utratę 
prawa do Bonu. 

8. Organizator informuje drogą e- mail lub smsem Klienta o 
przyznaniu Bonu w wysokości 50 zł i w terminie 30 dni roboczych 
przekazuje BON za pośrednictwem SMS lub/i e-mail.  

§ 5 
Utrata prawa do Bonu 

1. Z zastrzeżeniem przypadków, przewidzianych w § 4 Regulaminu, 
Klient traci prawo do Bonu albo w ogóle go nie nabywa w 
przypadku: 

a. Ujawnienia, że udostępnione przez niego dane osobowe, 
adresowe czy kontaktowe są nieprawidłowe bądź 
nieprawdziwe.  

b. Wycofania zgód na przetwarzanie danych osobowych, 
określonych w § 4 ust. 1 lit. c w okresie obowiązywania 
umowy pożyczki.  

c. Odstąpienia od umowy pożyczki lub złożenia oświadczenia 
o wypowiedzeniu. 

d. Nie spełnienia Warunków Promocyjnych, ustalonych w  § 
4 Regulaminu bądź jakiegokolwiek z nich naruszenia. 

e. Zawarcia umowy pożyczki z Organizatorem po upływie 
terminu obowiązywania Warunków Promocyjnych.  

 

§ 6 
Dane osobowe  

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych 
udostępnionych przez Klientów znajdują się  na Stronie Internetowej 
jako dokument „Klauzula Informacyjna”.   

 
§ 7 

Reklamacje 

1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy 
Podmiotu współpracującego z Organizatorem w celu obsługi 
KONKURSU (Aventus Group sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 
2B, 15-888 Białystok) bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail 
na adres poczty elektronicznej  (info@smartpozyczka.pl ), albo 
telefonicznie (nr tel. 85 871 00 52).  

2. Organizator rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W 

przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie 
reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Organizator 
poinformuje o tym Klienta wskazując: 

- przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na 
rozpatrzenie reklamacji, 

- okoliczności wymagające wyjaśnienia, 

- ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który 
nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

3. W przypadku, w którym reklamacja nie zawiera wszystkich 
niezbędnych do rozpatrzenia informacji, Organizator 
zawiadamia Klienta o konieczności uzupełnienia zgłoszenia 
reklamacyjnego. W takim przypadku termin, o którym mowa w 
ust. 2, biegnie od daty dostarczenia Organizatorowi wszystkich 
informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. 

4. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie odpowiedzi 
przed jego upływem. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 2, 
reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta. 

6. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Klienta w 
formie pisemnej (przesyłką pocztową) albo Organizator udzieli 
odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail 
na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji, 
w przypadku, gdy osoba składająca reklamację zawrze stosowny 
ku temu wniosek w treści Reklamacji.  

7. Postanowienia ust. 1 - 3 nie wyłączają roszczeń Klienta 
przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień 
Regulaminu w wypadku: 

− zgłaszanych wątpliwości Klientów, uczestników promocji, 
celem doprecyzowania regulacji,  

− zwiększenia wartości Bonu, 

− zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Zmiany nie dotyczą Klientów, którzy nabyli prawo do Bonu 
przed datą wprowadzenia zmiany.  

3. Skorzystanie z warunków promocji, przewidzianej 

postanowieniami niniejszego Regulaminu oznacza akceptację 

zasad zawartych w Regulaminie Promocji „Pożycz i zyskaj 50 zł 

na zakupy do Biedronki”. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 
zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.  

 


