REGULAMIN PROMOCJI
„Promocja Premia za przeniesienie”
I.

Postanowienia ogólne
1. Promocja (zwana w dalszej części „Promocją”) organizowana jest przez Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza
Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, NIP 758-235-17-11, kapitał
zakładowy w wysokości 4.000.000 zł (w całości wpłacony), zwaną dalej „Organizatorem” lub „Capital Service”.
2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych (zwanych w dalszej części Klientami), którzy w dniu rozpoczęcia Promocji posiadają
zadłużenie
w instytucji pożyczkowej innej niż Capital Service lub w banku w wysokości nie mniejszej niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) i wyrażą
wolę spłaty przedmiotowego zadłużenia ze środków pieniężnych pochodzących z pożyczki udzielonej przez Capital Service,
z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez Capital Service.

II.
III.

Cel Promocji
Celem Promocji jest powiększenie bazy pożyczkobiorców Capital Service poprzez skierowanie oferty do Klientów.
Czas trwania Promocji
Promocja trwa od dnia 05/ 02/ 2018 r. do odwołania.

IV.

Zasady Promocji
1. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji zawrze umowę o pożyczkę z Capital Service, jest uprawniony do otrzymania od Organizatora
premii, zwanej w dalszej części „Premią”, w wysokości do 200 zł (słownie: do dwustu złotych), wypłacanej jednorazowo
w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Wysokość Premii uzależniona jest od wysokości kwoty pożyczki udzielonej
przez Capital Service i wynosi odpowiednio:
Kwota pożyczki

Wysokość Premii

(zgodnie z umową o pożyczkę zawartą przez Klienta
z CAPITAL SERVICE)

1.050,00 zł
1.500,00 zł
2.000,00 zł
2.500,00 zł
3.000,00 zł
3.500,00 zł
powyżej 3.500,00 zł

52,50 zł
75,00 zł
100,00 zł
125,00 zł
150,00 zł
175,00 zł
200,00 zł

2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy pożyczki zawartej z Capital Service lub dokonania nieterminowej spłaty, Klient
zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Premii Organizatorowi. Przez nieterminową spłatę rozumie opóźnienie w spłacie pierwszej raty
pożyczki przekraczające 30 dni w stosunku do terminu spłaty wyznaczonego w harmonogramie.
3. W przypadku braku zwrotu Premii w terminie wyznaczonym w pierwszym wezwaniu do zwrotu Organizator uprawniony jest do dochodzenia
tej wierzytelności na zasadach ogólnych.
4. Premie wypłacane podczas Promocji wyrażone są w kwotach netto, nie podlegają opodatkowaniu, rozliczane są w ramach sprzedaży
premiowej.

V.

VI.

Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, zwane w dalszej części „Reklamacjami”, należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu
zdarzenia będącego przyczyną złożenia Reklamacji. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej przesłanej na adres Organizatora
wskazany w pkt. 1.
2. Każda Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko i adres korespondencyjny Klienta, a także zwięzły opis
przyczyn Reklamacji, w tym istotnego stanu faktycznego.
3. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia Reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wpływu. W uzasadnionych przypadkach termin
rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony, o czym Klient zostanie poinformowany w toku postępowania reklamacyjnego.
4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora, który dołoży wszelkich starań, aby obsługa Reklamacji była dokonana
z należytą starannością, wnikliwie i terminowo, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności w sprawie.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia Reklamacji lub w formie zgodnej ze
złożoną przez siebie dyspozycją.
6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej Reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta do dochodzenia swoich
roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Postanowienia końcowe

1. Promocja nie łączy się z obowiązującymi w tym samym czasie innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest we wszystkich Oddziałach KredytOK.
3. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia umowy o pożyczkę zawartej przez Klienta z Capital
Service, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 05 / 02 / 2018

REGULAMIN PROMOCJI Member Gets Member
I. Postanowienia Ogólne
1) Organizatorem (zwanym dalej „Organizatorem”) Promocji „Member Gets Member”, zwanej w dalszej części „Promocją MGM”, jest CAPITAL SERVICE Spółka
Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, NIP 758-235-17-11,
REGON: 145914495, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł (w całości wpłacony).
2) Promocja MGM organizowana jest we wszystkich Oddziałach KredytOK oraz Contact Center Organizatora, zwanych w dalszej części „Oddziałami”.
II. Cel Promocji MGM
Celem Promocji MGM jest promowanie produktów pożyczkowych oferowanych przez Organizatora.
III. Okres trwania Promocji MGM
Okres trwania Promocji MGM, zwany w dalszej części „Okresem Promocji MGM” rozpoczyna się z dniem 18/07/2014 r. i trwać będzie do odwołania.
IV. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
Doradca klienta – pracownik Oddziału Organizatora.
DPD – dzień po terminie spłaty wynikającym z harmonogramu do Umowy o pożyczkę; liczba przed skrótem DPD oznacza liczę dni po terminie spłaty.
Klient – osoba fizyczna, której dane znajdują się w zbiorach danych Organizatora.
Kupon – kupon promocyjny Promocji MGM o unikalnym kodzie, który Klient otrzymuje od Doradcy klienta. Przekazanie kodu promocyjnego przez Znajomego jest
niezbędne do udziału Klienta w Promocji MGM.
Znajomy – osoba fizyczna, która do dnia rozpoczęcia Promocji MGM nie korzystała z produktów pożyczkowych udzielonych przez Organizatora.
Premia – nagroda pieniężna w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) przyznawana Klientowi, z zastrzeżeniem zachowania zasad Promocji MGM.
V. Zasady Promocji MGM
1) Klient poleca Znajomemu skorzystanie z produktu pożyczkowego oferowanego przez Organizatora (np.: Szybkiej Pożyczki, Pożyczki Ratalnej lub innego
aktualnie dostępnego w ofercie produktu pożyczkowego).
2) Klient, polecając Znajomemu skorzystanie z oferowanej przez Organizatora pożyczki, przekazuje Znajomemu Kupon.
3) Organizator nalicza Klientowi Premię po spełnieniu następujących warunków:
a) Znajomy zawrze Umowę z Organizatorem i otrzyma na jej podstawie pożyczkę, przekazując uprzednio Doradcy klienta kod z Kuponu,
b) Znajomy spłaci pierwszą ratę pożyczki lub zadłużenie z tytułu zawartej Umowy nie później niż w 15 DPD.
VI. Wypłata Premii
1) Premie zostaną wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami podatkowymi.
2) Premie naliczone według zasad opisanych w paragrafie V będą wypłacane niezwłocznie po upływie terminów wynikających z paragrafu V. pkt. 3 w Oddziale
KredytOK.
3) W przypadku braku możliwości wypłaty Premii Klientowi, w szczególności zaś w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem, Premia zostanie
złożona w depozycie w Oddziale KredytOK, w którym Klient jest obsługiwany w celu przekazania jej Klientowi, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy od dnia
przyznania Premii.
4) Wypłata Premii może nastąpić gotówką, przelewem na numer bankowy Klienta, przekazem pieniężnym Giro lub w inny sposób wskazany przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów wypłaty z Premii Klienta.
5) Warunkiem wypłaty Premii jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta. Akceptacja musi nastąpić poprzez podpisanie Regulaminu i przekazanie go
do Organizatora.
VII. Reklamacje, przedawnienie roszczeń
1) Reklamacje związane z Promocją MGM, zwane w dalszej części „Reklamacjami”, należy zgłaszać w terminie od dnia 18/07/2014 r. do dnia przypadającego
nie później niż 2 dni robocze po zakończeniu Promocji MGM:
a) drogą mailową na adresy Doradców klienta w Oddziale, w którym Klient jest obsługiwany, wpisując w tytule: „Zgłoszenie reklamacji dotyczącej Promocji
MGM”,
b) pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres Oddziału, w którym Klient jest obsługiwany,
c) osobiście w Oddziale.
2) Każda Reklamacja powinna zawierać następujące informacje, tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny Klienta/Znajomego, Oddział, opis przyczyn
Reklamacji.
3) Reklamacje należy zgłaszać w terminie 2 dni roboczych od dnia wypłaty Premii albo dnia otrzymania przez Klienta informacji o niespełnieniu warunków
umożliwiających wypłatę Premii.
4) Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia Reklamacji w okresie 14 dni od dnia jej wpływu.
5) O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia Reklamacji.
VIII.

Przetwarzanie danych osobowych
1) Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 202 r. Nr 101,poz 926,
z późn. zm.) jest CAPITAL SERVICE S.A.
2) Dane osobowe Klientów przetwarzane będą dla celów niniejszej Promocji MGM.
3) Podanie danych przez Klientów ma charakter dobrowolny. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści własnych danych, ich zmiany, a także prawo kontroli
przetwarzania własnych danych osobowych, na zasadach opisanych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

IX.

Postanowienia końcowe
1) Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie trwania Promocji MGM.
2) Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie oraz Oddziałach Organizatora w okresie trwania Promocji MGM.
3) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Oświadczenie Klienta nr ………………………
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść REGULAMINU PROMOCJI Member Gets Member.

____________________
(Miejscowość, data)

________________________________________
(Podpis - Imię i nazwisko Klienta)

