Regulamin Promocji w serwisie www.pozyczkaplus.pl
„KODY RABATOWE”
§1
Organizator
Organizatorem Promocji „Kody rabatowe” zwanej dalej „Promocją”, jest Arena Finance Sp.
z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3a lok. 307 15-371 Białystok, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000617270. Wpisana do Rejestru
Instytucji Pożyczkowych z numerem RIP000407. Osoba uprawniona do reprezentacji – Członka
Zarządu Sabina Pakieła, zwana dalej „Pożyczkodawcą”.
Postanowienia ogólne
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
1.
Okres kredytowania – liczba dni, liczona od dnia zawarcia Umowy Pożyczki oraz Umowy
Pożyczki Refinansującej, po których upływie następuje Termin Spłaty albo liczba miesięcy,
liczona od dnia zawarcia Umowy Pożyczki Ratalnej, po których upływie następuje Termin
Spłaty Ostatniej Raty
2.
Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną, będącą konsumentem, posiadającą pełną
zdolność do czynności prawnych, która w wyniku rejestracji, a następnie pozytywnej
weryfikacji zawarła z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki.
3 . Kod rabatowy – kod, otrzymywany przez klienta za pośrednictwem jednego z kanałów
komunikacji z Klientem tj. Profilu Klienta, e-mail lub sms wskazujący procentową wartość
obniżającą wysokość prowizji za udzielenie pożyczki oraz odsetek kapitałowych
4.
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 Strony Internetowej. Pośrednik Kredytowy obsługuje Profil Klienta i przesyła
Wniosek do Pożyczkodawcy. Prowadzenie Profilu Klienta nie stanowi usługi pośrednictwa
kredytowego.
5.
Pożyczka – oznacza pożyczki udzielane w ramach Ramowej Umowy Pożyczki przez
Pożyczkodawcę:
a) Pożyczka - środki pieniężne przekazywane do dyspozycji Pożyczkobiorcy do wysokości
Maksymalnego Limitu Pożyczkowego, na warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki
oraz w Warunkach Wypłaty Kwot Dodatkowych, zmieniających Umowę Pożyczki w okresie do

uzyskania Kwot Dodatkowych, zwracane wraz z Całkowitym Kosztem Pożyczki w formie
jednorazowego przelewu.
b) Pożyczka Ratalna – środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę
w wysokości i na warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki Ratalnej, zwracane
w ratach wraz doliczonym kosztem Prowizji i odsetek kapitałowych, zgodnie z ustalonym
Harmonogramem Spłat.
c) Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę udzielaną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę,
która ma na celu spłatę Pożyczki, udzielonej uprzednio przez Podmiot Współpracujący
z Pośrednikiem na warunkach określonych w Umowie Pożyczki Refinansującej.
6.
Pośrednik – oznacza pośrednika kredytowego w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy
o kredycie konsumenckim, którym jest Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
(15-888), ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000355948, dokonująca czynności faktycznych
i prawnych związanych z przygotowaniem i oferowaniem Umów Pożyczek na rzecz
Pożyczkodawcy Arena Finance Sp. z o.o.. oraz Podmiotów Współpracujących z Pośrednikiem,
których lista udostępniona jest na Stronie Internetowej
7.
Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy jako
wynagrodzenie z tytułu przygotowania, udzielenia, wypłaty i obsługi Pożyczki w wysokości
wynikającej z Umowy Pożyczki, Warunków Wypłaty Kwoty Dodatkowej, Tabeli Opłat i Prowizji
oraz Formularza Informacyjnego.
8.
Regulamin Promocji – oznacza każdy Regulamin, ustalający promocyjne warunki
udzielenia Pożyczek, 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.
9.
Klient – osoba korzystająca z usług Pośrednika, świadczonych drogą elektroniczną za
pośrednictwem Strony Internetowej na podstawie Regulaminu Rejestracji, zainteresowana
uzyskaniem Pożyczki u Pożyczkodawcy.
10.
Kwota do Spłaty – Kwota Pożyczki powiększona o Całkowity Koszt Pożyczki, która
powinna zostać zwrócona przez Pożyczkobiorcę w Terminie Spłaty zgodnie z zobowiązaniem
wynikającym z Umowy Pożyczki. Kwotą do Spłaty przy Pożyczce udzielonej na podstawie
Regulaminu Promocji, po upływie Terminu Spłaty, jest kwota zawierająca dodatkowo opłaty,
prowizje i odsetki kapitałowe, zgodnie z warunkami symulacji kosztów na wypadek
przekroczenia Terminu Spłaty Pożyczki udzielonej na warunkach Promocji, zawartej w Umowie
Pożyczki, a także odsetki z tytułu opóźnienia.

11.
Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki oraz Umowy Pożyczki Refinansującej
dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić na Rachunek Bankowy Pośrednika
Kwotę do Spłaty.
12.
Profil Klienta – oznacza usługę świadczoną przez Aventus Group w wersji Standard albo
Premium, polegającą na utworzeniu i prowadzeniu na Stronie Internetowej Profilu Klienta na
podstawie umowy na prowadzenie Profilu Klienta Standard/Premium oraz Regulaminu Profilu
Klienta. Regulacje dotyczące Profilu Klienta mają zastosowanie zarówno do Profilu Standard
i Profilu Premium.
§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji
1.

Promocja trwa od 01.07.2022 r. do odwołania.

2.
Uczestnikiem promocji może być osoba spełniająca warunki udzielenia Pożyczki,
wskazane w Ramowej Umowie Pożyczki, tj. Klient, który:
a) jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego tj. osobą fizyczną dokonującą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową,
posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
b) nie posiada niespłaconych zobowiązań względem Pożyczkodawcy,
c) nie posiada niespłaconych zobowiązań, które zostałyby ujawnione w bazach danych
prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej, z którymi współpracuje Pożyczkodawca,
d) jest zdolny do zwrotu Kwoty do Spłaty,
e) posiada na Stronie Internetowej Pośrednika aktywny Profil Klienta,
f) złożył Wniosek o Udzielenie Pożyczki, następnie potwierdzony Opłatą Rejestracyjną
uiszczoną z Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, albo następnie przeszedł
pozytywnie weryfikację przy wykorzystaniu aplikacji Kontomatik,
g) nie jest i nie był w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobą zajmującą eksponowane stanowisko
polityczne, osobą blisko współpracującą z osobą zajmującą eksponowane stanowisko
polityczne bądź członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 r., poz. 723 z późn. zm.)."

h) przeszedł pozytywnie weryfikację oraz ocenę zdolności kredytowej w zbiorach danych
Pożyczkodawcy oraz Pośrednika oraz bazach danych Biur Informacji Gospodarczych,
i) spełnia inne warunki przewidziane w Umowie Pożyczki,

j) zawarł Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą.
3.
a)
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4.
Kod rabatowy może zostać przyznany Klientowi na każdą Pożyczkę, znajdującą się
w ofercie Pożyczkodawcy na stronie internetowej www.pozyczkaplus.pl.
5.
Promocja, przewidziana zapisami niniejszego Regulaminu polega na obniżeniu przez
Pożyczkodawcę stosowanej zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji oraz wskazaniami kosztów
standardowych w Formularzu Informacyjnym, Prowizji oraz odsetek kapitałowych, w stosunku
do Pożyczki, udzielonej Klientowi za pośrednictwem strony internetowej
www.pozyczkaplus.pl, o stosowną wartość procentową, zgodnie z przyznanym kodem
rabatowym, z zastrzeżeniem warunku jej terminowej spłaty przez Pożyczkobiorcę, tj. spłaty
dokonanej najpóźniej w Terminie Spłaty.
6.
Szczegóły dotyczące ważności kodu rabatowego oraz wysokości rabatu, z niego
wynikającego będą zawarte w treści wiadomości przesłanej za pośrednictwem jednego
z kanałów komunikacji z Klientem tj. Profilu Klienta, e-mail lub sms.
7.
Organizator przewiduje możliwość przyznania tylko jednego kodu rabatowego
działającego w tym samym czasie, który może zostać wykorzystany jednorazowo przy zawarciu
danej umowy pożyczki.
8.
Kod rabatowy jest ważny w czasie trwania regulaminu promocji. W przypadku
otrzymania nowego kodu rabatowego, poprzedni kod rabatowy traci ważność. W przypadku
utraty ważności kodu rabatowego nie będzie on automatycznie przypisany do wniosku
o udzielenie pożyczki a w przypadku otrzymania go przez inny kanał komunikacji po jego
wpisaniu wyświetli się komunikat o utracie ważności kodu.
9.

Kody rabatowe nie sumują się.

10.
Procentowa wartość kodu rabatowego może oscylować w granicach od 5 – do 100%
wartości Prowizji oraz odsetek kapitałowych, stosowanej przydanych warunkach Pożyczki
zgodnie ze wskazaniami Tabeli Opłat i Prowizji.
11.

Kody rabatowe nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

12.
Aby skorzystać z promocji przewidzianej niniejszym Regulaminem, Klient powinien
w Profilu Klienta, składając wniosek o udzielenie Pożyczki wprowadzić otrzymany kod
rabatowy w specjalnie przeznaczone do tego miejsce: „Wprowadź swój kod rabatowy” albo
podać jego treść podczas składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki drogą telefoniczną.
W przypadku otrzymania kodu rabatowego za pośrednictwem Profilu Klienta kod ten będzie
automatycznie przypisany do wniosku o udzielenie pożyczki.

13.
Ważność kodu rabatowego wskazywana jest każdorazowo w wiadomości o jego
przyznaniu. Wartość liczbowa w przedziale od od 0 do 100 wskazana w treści kodu rabatowego
określa wysokość procentową rabatu przyznanego klientowi.
14.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Spółki, chyba
że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.
§4
Wygaśnięcie warunków promocji
1.
W razie bezskutecznego upływu Terminu Spłaty Pożyczki, udzielonej zgodnie
z Regulaminem, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy
wszelkich należnych mu opłat, Prowizji, a także odsetek kapitałowych w wysokości
odpowiedniej do wypłaconej Kwoty Pożyczki, stosownie do wskazań Tabeli Opłat i Prowizji,
oraz postanowień Umowy Pożyczki przewidującej naliczenie standardowego kosztu pożyczki.
2.
W razie bezskutecznego upływu Terminu Spłaty Pożyczki, Pożyczkodawcy przysługuje
prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy
referencyjnej Narodowej Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne
za opóźnienie), obecnie 20% w skali roku, liczonych od Kwoty Pożyczki, powiększonej
o należną Prowizję, w związku z przekroczeniem Terminu Spłaty.
§5
Postanowienia końcowe
1.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie
każdorazowo ogłaszana na stronie www.pozyczkaplus.pl i będzie obowiązywać od następnego
dnia po ogłoszeniu lecz dotyczyć będzie wyłącznie Pożyczek udzielonych w dniu wejścia w życie
zmiany Regulaminu.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym terminie.

3.
Skorzystanie z warunków promocji, przewidzianej postanowieniami niniejszego
Regulaminu oznacza akceptację zasad w nim zawartych.
4.
W sprawach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także postanowienia Umowy Ramowej
Pożyczki i Umowy Pożyczki.

Arena Finance Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Sabina Pakieła

