Regulamin Promocji w serwisie www.smartpozyczka.pl
„Pierwsza pożyczka za darmo”
§1
Organizatorem promocji „Pierwsza pożyczka za darmo” zwanej dalej „Promocją”, jest
CHIMONIC Sp. Z O.O. S.K.A z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 22 B, 02-703
Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000485926, kapitał zakładowy 50
000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5213660326, zwana dalej „Pożyczkodawcą”. Adres do
korespondencji 15-399 Białystok, ul. Składowa 12.

§2
Postanowienia ogólne
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Pożyczkobiorca-osoba otrzymująca pożyczkę tj. zaciągająca zobowiązanie i gwarantująca
spłatę środków pieniężnych w formie Pożyczki otrzymanych od Pożyczkodawcy.
Pożyczkobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej w wieku od 21 do 70 lat,
której zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki udzielana jest Pożyczka przez
Pożyczkodawcę.
b) Wniosek o udzielenie pożyczki – zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki-wniosek
Pożyczkobiorcy o udzielenie Pożyczki wysłany SMS-em z telefonu komórkowego (koszt
SMS-a określony jest według taryfy operatora sieci telefonii komórkowej) lub złożony za
pośrednictwem
Panelu
Klienta
po
zalogowaniu
się
na
Stronie
domowej
www.smartpozyczka.pl.
c) Pożyczka – środki pieniężne pożyczone przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy na
warunkach określonych Umową Pożyczki.
d) Prowizja za udzielenie pożyczki – opłata prowizyjna za udzielenie Pożyczki, podana w
warunkach Umowy Pożyczki oraz w Tabeli Opłat i Prowizji, którą Pożyczkobiorca opłaca w
wysokości podanej w Umowie Pożyczki.
e) Promocyjna prowizja pożyczki – prowizja za udzielenie pożyczki obniżona w stosunku do
standardowej prowizji określonej w Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej na stronie
www.smartpozyczka.pl/ oraz po zalogowaniu się w strefie użytkownika na stronie
www.smartpozyczka.pl.
f) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę, która dokonała rejestracji na stronie
www.smartpozyczka.pl.
g) Data spłaty pożyczki – ostatni dzień okresu spłaty Pożyczki i dokonania wszelkich
dodatkowych opłat związanych z udzieleniem Pożyczki.
h) Rabat – wartość procentowa, o którą zmniejszona jest Prowizja za udzielenie pożyczki.
i) Przedłużenie okresu zwrotu pożyczki – przesunięcie daty spłaty pożyczki o 10, 20 lub 30
dni, po dokonaniu opłaty za przedłużenie spłaty pożyczki określonej w Tabeli opłat i prowizji.
§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji
1. Promocja trwa do odwołania.
2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne ubiegająca się o pożyczkę, które
dokonały rejestracji na stronie www.smartpozyczka.pl.
3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest nieposiadanie wcześniej pożyczki w
www.smartpozyczka.pl.
4. Na pierwszą pożyczkę, o którą wniosek składał uprawniony Klient, w okresie trwania
promocji zostanie mu przyznany rabat w wysokości 100% prowizji za udzielenie pożyczki.
5. Warunkiem skorzystania z promocji jest spłacenie udzielonej pożyczki, na którą został
udzielony rabat, najpóźniej w Dacie spłaty pożyczki.
Promocja nie obejmuje pożyczek spłaconych po Dacie spłaty pożyczki, prowizja za

udzielenie pożyczki przy wystąpieniu powyższego zdarzenia wynosi 100% wartości
określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.
6. Złożenie wniosku o skorzystanie z promocyjnego oprocentowania pożyczki po upływie
terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że
indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

§4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Pożyczkodawca ma prawo do odwołania oraz do aktualizacji warunków promocji w
każdym czasie. Zmiany nie będą dotyczyły umów pożyczek już zawartych.

