Regulamin Programu Lojalnościowego Smartpożyczka.pl
§1
1. Niniejszy Regulamin zwany dalej ,,Regulaminem” określa zasady korzystania z
Programu Lojalnościowego.
2. Organizatorem promocji „Stali Klienci Otrzymują Rabat Na Pożyczkę” zwanej dalej
„Promocją”, jest PIXO Sp. z o. o. z siedzibą w ul. Składowa 12, 15-399 Białystok,
zarejestrowana w Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
0000530323; reprezentowana przez Olga Bogatko – Prezesa Zarządu; kapitał
zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5272722744, zwana dalej
„Pożyczkodawcą”. Adres do korespondencji 15-399 Białystok, ul. Składowa 12.

§2
1. Określenia użyte w Regulaminie :
a) Program Lojalnościowy – program dotyczący klientów określonych w § 3 pkt. 2
niniejszego regulaminu
b) Klient Lojalny – status uzyskiwany przez Pożyczkobiorcę po terminowym
spłaceniu czterech pożyczek.
c) Uczestnik – Pożyczkobiorca, który otrzymuje pożyczkę w ramach Programu
§3
1. Program zaczyna obowiązywać od dnia 20 stycznia 2016 r.
2. W ramach Programu Klient Lojalny może otrzymać rabat na pożyczkę przy czym
w zależności od ilości wcześniej udzielonych pożyczek, Pożyczkobiorcy otrzymują
następujący rabat:
5% SREBRNY KLIENT - 2 pożyczka do kwoty 1000 zł jest 5% TANIEJ
10% ZŁOTY KLIENT - 3-4 pożyczka do kwoty 1500 zł jest 10%
TANIEJ, 15% VIP KLIENT - 5-6 pożyczka do kwoty 2000 zł jest 15%
TANIEJ,
20% PREMIUM KLIENT - 7 i każda kolejna pożyczka do kwoty 3000 zł jest
20% TANIEJ.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Programu w każdym czasie bez
podawania przyczyn oraz prawo do odmowy skorzystania z Programu przez Klienta
Lojalnego.
4. Warunkiem skorzystania z Programu jest zwrot pożyczki w terminie wskazanym w
Umowie Pożyczki zawartej na zasadach Programu.
§4
1. Uczestnik ma prawo do przedłużenia okresu spłaty Pożyczki o okres wybrany z
listy podanej na Stronie Internetowej, na zasadzie zawarcia nowej Umowy Pożyczki,
bez konieczności spłaty Kwoty Pożyczki udzielonej w ramach poprzedniej Umowy
Pożyczki.
2. Uczestnik spłatę pożyczki może przedłużyć tyle razy ile potrzebuje, pod
warunkiem uprzedniego uiszczenia opłaty za przedłużenie.
3. Po przedłużeniu okresu spłaty Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kwoty
zgodnie z nową zawartą Umową Pożyczki, do której zostają doliczone koszty
związane z udzieleniem pożyczki.

§5
1. W przypadku nie wywiązania się z warunków Programu przez Uczestnika
dotyczących terminowego zwrotu pożyczki zostaną doliczone koszty związane z
udzieleniem pożyczki zgodne z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji oraz będą mieć
zastosowanie postanowienia zawarte w Umowie Pożyczki oraz Umowie Ramowej
dotyczące nieterminowego zwrotu pożyczki.
§6
1. Reklamacje dotyczące Programu Lojalnościowego należy składać pisemnie na
adres
Organizatora.
2. Pisemne uzasadnienie należy przesłać listem poleconym w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni od daty otrzymania promocyjnej pożyczki. Reklamacje przesłane po
terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi w terminie 30
dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
mają postanowienia zawarte w Umowie Ramowej.
§7
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.

