Regulamin Promocji w serwisie www.smartpozyczka.pl
„Doładowanie na Twój długi weekend”
§1
Organizator
1. Organizatorem Promocji „Doładowanie na Twój długi weekend” zwanej dalej „Promocją”, jest
organizowana przez spółkę Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. S.
Wyszyńskiego 2B p. III, 15-888 Białystok, KRS 0000355948, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w
Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9662029390, REGON 200358089. Wpis do
Rejestru Pośredników kredytowych przy Komisji Nadzoru Finansowego RPK026240.
Reprezentowana przez Prezes Zarządu – Annę Kowalewską. (zwaną dalej Organizatorem).
2. Fundatorem nagród przyznawanych podczas Promocji jest Organizator.
3. Podmiotami współpracującymi z Organizatorem promocji są Pożyczkodawcy:
a) PIXO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 6 lok. 32, 15 – 063 Białystok.
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
SR XII Wydział Gospodarczy KRS w Białymstoku pod numerem 0000530323, NIP:
5272722744, REGON: 147469220. Wpis do Rejestru Instytucji Pożyczkowych przy KNF:
RIP000404.
b) LTU Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3A lok. 308-309, 15–371
Białystok, Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez SR XII Wydział Gospodarczy KRS w Białymstoku pod numerem KRS
000611492, REGON: 364151085, NIP: 5423255388, Wpis do Rejestru Instytucji
Pożyczkowych przy KNF: RIP000405.
§2
Postanowienia ogólne
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
1. Okres kredytowania – liczba dni, liczona od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, po których upływie
następuje Termin Spłaty.
2. Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
posiadającą numer ewidencyjny PESEL oraz miejsce zamieszkania na terenie Polski, której w wyniku
rejestracji, a następnie pozytywnej weryfikacji zawarła z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki.

3. 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 Profilu Klienta.
4. Pożyczka – środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w wysokości i na
warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki Krótkoterminowej, zwracane w formie
jednorazowego przelewu.
5. 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,
6. Regulamin Promocji – niniejszy Regulamin Promocji „Doładowanie na Twój długi weekend” (zwany
dalej „Regulaminem”) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Doładowanie na
Twój długi weekend” (zwaną dalej „Promocją”). Treść Regulaminu Promocji znajduje się na stronie
www.smartpozyczka.pl.
7. Klient – osoba korzystająca z usług Pośrednika, świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem
Strony Internetowej na podstawie Regulaminu Profilu Klienta, zainteresowana uzyskaniem Pożyczki u
Pożyczkodawcy.
8. Kwota do Spłaty – Kwota Pożyczki powiększona o wszelkie przysługujące Pożyczkodawcy opłaty,
prowizje, odsetki i inne należności wynikające z zawartej Umowy Pożyczki, która powinna zostać
zwrócona przez Pożyczkobiorcę w Terminie Spłaty zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z Umowy
Pożyczki.
9. Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki Krótkoterminowej dzień, w którym Pożyczkobiorca
zobowiązany jest zwrócić na Rachunek Bankowy Pośrednika Kwotę do Spłaty,
10. e-bon Allegro - e-bon posiadający określony nominał do wykorzystania w serwisie www.allegro.pl
11. Wydawca kart podarunkowych - podmiot wydający e - karty podarunkowe
§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji
1. Promocja trwa w dniu 11.08.2022 r. od godziny 0:00 do godziny 23:59, zwaną dalej jako Okres
Promocji.

2. W promocji może wziąć udział osoba spełniająca poniższe warunki, w tym warunki udzielenia
Pożyczki, wskazane w Ramowej Umowie Pożyczki, tj. Klient, który:
a) jest konsumentem w znaczeniu art. 221 Kodeksu Cywilnego tj. osobą fizyczną dokonującą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową,
b) nie posiada niespłaconych zobowiązań względem Podmiotów współpracujących z Organizatorem,
c) nie posiada niespłaconych zobowiązań, które zostałyby ujawnione w bazach danych prowadzonych
przez Biura Informacji Gospodarczej,
d) jest zdolny do zwrotu Kwoty do Spłaty pożyczki udzielonej przez Podmiotów współpracujących z
Organizatorem,
e) posiada na Stronie Internetowej www.smartpozyczka.pl aktywny Profil Klienta,
f) złożył Wniosek o Udzielenie Pożyczki za pośrednictwem strony www. smartpozyczka.pl należącej do
Organizatora, w dniu 11.08.2022 od godziny 0:00 do godziny 23:59 oraz w wyżej wymienionym dniu
dokona potwierdzenia profilu za pomocą aplikacji Kontomatik
g) przeszedł pozytywnie weryfikację oraz ocenę zdolności kredytowej w zbiorach danych
Pożyczkodawców współpracujących z Organizatorem oraz bazach danych Biur Informacji
Gospodarczych,
h) uzyska pozytywną decyzję pożyczkową nie później niż do 12.08.2022 do godziny 23:59 i zawrze
pierwszą Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą współpracującym z Organizatorem w ramach strony
www.smartpozyczka.pl
h) 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.)."
i) dokona zwrotu Kwoty do Spłaty (Kwoty Pożyczki wraz ze wszelkimi kosztami), nie później niż w
Terminie Spłaty oraz nie wcześniej, niż na 3 dni przed Terminem Spłaty, określonym w Umowie
Pożyczki, gdzie spłata nie może pochodzić od innego podmiotu, w tym pożyczki refinansującej. Za
moment zwrotu Kwoty do Spłaty uważany jest moment uznania rachunku bankowego przelaną Kwotą
do Spłaty.
j) nie skorzysta w okresie obowiązywania umowy pożyczki zawartej z Podmiotem współpracującym z
Organizatorem z uprawnienia do odstąpienia od umowy ani nie złoży w tym okresie oświadczenia o jej
wypowiedzeniu.

3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie
Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, a także najbliżsi członkowie rodzin
wszystkich wymienionych powyżej osób do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, a także osoby
pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające w związkach partnerskich.
4. Osoba przystępująca do Promocji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, staje się
Uczestnikiem Promocji i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
5. Uczestnikiem Promocji może być Klient korzystający z rabatu na Pożyczkę zgodnie z „Regulaminem
Kody Rabatowe”.
6. Uczestnikiem Promocji może być Klient korzystający z rabatu na Pożyczkę zgodnie z „Regulaminem
Pierwsza Pożyczka za darmo”
7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.
8. Uczestnik Promocji, w każdym czasie może wycofać swoje uczestnictwo w Promocji.
§4
Nagrody i zasady ich przyznawania
1. Nagrodą w Promocji są e-karty podarunkowe.
2. Organizator przewiduje w Promocji nagrodę w postaci e-bonu do Allegro o wartości 25 zł (słownie:
dwadzieścia pięć złotych) dla Uczestnika promocji, który łącznie spełnia warunki wskazane w §3
Regulaminu.
3. Uczestnik nie może przenosić na inne osoby i podmioty zarówno uprawnienia do Uczestnictwa w
Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody.
4. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania wyłącznie jednej nagrody. Nagroda stanowi nagrodę
uzyskaną w ramach sprzedaży premiowej i korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21
ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 poz. 2032 ze. zm.)
§5
Harmonogram Promocji
1. Weryfikacja Uczestników spełniających warunki Promocji odnośnie prawa do przyznania e-kart
podarunkowych nastąpi do dnia 13.09.2022.

2. Do dnia 16.09.2022 Uczestnicy Promocji , którzy spełnili opisane w Regulaminie warunki otrzymania
nagrody, zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na podany
przez Uczestnika we Wniosku o udzielenie pożyczki adres e-mail lub numer telefonu (sms-em) .
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania e-bonów podarunkowych w okresie 2 tygodni od
poinformowania Uczestnika Promocji o jej przyznaniu tj. do 30.09.2022.
4. Nagrody zostaną przekazane w postaci indywidualnego kodu e-karty podarunkowej na adres e-mail
lub sms-e na wskazany we Wniosku o udzielenie pożyczki numer telefonu Uczestnika Promocji.
5. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody przewidzianej w Promocji na
inną czy też na otrzymanie jej wartości pieniężnej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Promocji Uczestników, co do których istnieje
uzasadnione podejrzenie, że próbowali w niedozwolony sposób wpływać na przebieg Promocji lub
dopuścili się naruszenia Regulaminu.
7. W przypadku, gdy Uczestnik nie dokona zwrotu Kwoty do Spłaty (Pożyczki wraz ze wszelkimi
kosztami) w Terminie Spłaty, traci prawo do Nagrody.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w wypadku :
a) zgłaszanych wątpliwości Uczestników Promocji, celem doprecyzowania regulacji,
b) zwiększenia ilości Nagród, bądź wydłużenia Okresu Trwania Promocji,
c) zwiększenia kręgu Uczestników, mogących skorzystać z Promocji, i jednocześnie zwiększenie puli
przewidzianych w Promocji Nagród,
d) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
9. Zmiany nie dotyczą Uczestników, którzy nabyli prawo do Nagrody przed datą wprowadzenia zmiany.
§6
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej przez Uczestników
na adres Organizatora, z dopiskiem „Doładowanie na Twój długi weekend”.
2. Reklamacje powinny być sporządzone w sposób dający możliwość identyfikacji osób je składających,
tj.: zawierać imię i nazwisko osoby oraz dokładny adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich
wpłynięcia. Organizator powiadomi o rozstrzygnięciu reklamacji w formie pisemnej na adres do
korespondencji podany przez osobę zgłaszającą reklamację, ewentualnie w formie odpowiedzi na
wskazany adres e-mail, w przypadku, gdy osoba składająca reklamację zawrze stosowny ku temu
wniosek w treści Reklamacji.
4. Postanowienia ust. 1 - 3 nie wyłączają roszczeń Uczestnika Promocji przewidzianych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
§7
Dane osobowe
1. Administratorem Danych Osobowych zebranych w czasie Konkursu jest Aventus Group Sp. z o.o. z
siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2B p. III, 15-888 Białystok, KRS 0000355948,
prowadzony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9662029390,
REGON 200358089. Wpis do Rejestru Pośredników kredytowych przy Komisji Nadzoru Finansowego
RPK026240. Osoba uprawniona do reprezentacji – Prezes Zarządu Anna Kowalewska. Wpisany do
Rejestru Instytucji Pożyczkowych z numerem RIP000406.. Administrator Danych Osobowych
przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji
Konkursu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO); w celu wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze w tym obowiązków sprawozdawczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c)
RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
tj. przy czym uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie i obrona przez ewentualnymi
roszczeniami. W przypadku wyrażenia odrębnych i dobrowolnych zgód przez Uczestnika Konkursu
dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych Organizatora (podstawa prawna art. 6 ust. 1a)
RODO).
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane
zostały zebrane najpóźniej do dnia wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Po tym okresie bezpiecznie
usuniemy Państwa dane.

4. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników Konkursu przed
udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym udziałem w
Konkursie. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora w procesach
marketingowych, pośrednik kredytowy a także podmioty przetwarzające w imieniu Administratora
dane takie jak dostawcy usług IT , usług doradczych, pocztowych, telekomunikacyjnych.
7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wycofania udzielonej zgody, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
§8
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
Prezes Zarządu Aventus Group Sp. z o.o.
Anna Kowalewska

