Regulamin
Konkursu „Urodziny Vivusa”
Art. 1.
[Konkurs]
Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „Urodziny Vivusa” na zasadach wynikających z niniejszego
Regulaminu.
Art. 2
[Organizator]
Organizatorem Konkursu pt. „Urodziny Vivusa” jest „VIVUS FINANCE” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000418977, NIP:
525-253-13-20, REGON: 146101268, o kapitale zakładowym w wysokości 40.000.000 PLN, zwana dalej
„Organizatorem” lub „Pożyczkodawcą”.
Art. 3.
[Definicje]
a) Klient oznacza osobę fizyczną, która w Czasie trwania Konkursu zawarła z Organizatorem
Konkursu pierwszą lub kolejną Umowę i otrzymała wnioskowaną kwotę Pożyczki;
b) Komisja konkursowa oznacza zespół osób wyznaczonych przez Organizatora Konkursu do
czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do wyłonienia Zwycięzców Konkursu.
Komisję stanowią:
a. Ewelina Makowska – Radca Prawny Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance;
b. Agnieszka Ryttel-Dyduch – Dyrektor Komunikacji Marketingowej.
a) Konkurs oznacza konkurs dla klientów Organizatora prowadzony pod nazwą „Urodziny Vivusa”;
b) Pożyczka oznacza środki pieniężne przekazane na własność Pożyczkobiorcy w Czasie trwania
Konkursu przez Pożyczkodawcę na podstawie i na warunkach określonych w Umowie;
c) Regulamin Konkursu oznacza niniejszy Regulamin;
d) Uczestnik oznacza Klienta, który wypełnił poprawnie Zgłoszenie konkursowe i spełnił pozostałe
wymagania przewidziane w Regulaminie Konkursu;
e) Umowa oznacza odpowiednio pierwszą Umowę Pożyczki Vivus.pl, kolejną Umowę Pożyczki
Vivus.pl, Umowę Pożyczki Vivus Pośrednik, Warunkową Umowę Pożyczki Vivus.pl;
f) Wniosek o Pożyczkę formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące wnioskowanej
pierwszej lub kolejnej Pożyczki oraz dane osoby wnioskującej o przyznanie Pożyczki, który
zostanie złożony u Organizatora;
g) Zaproszenie do udziału w Konkursie oznacza informację o Konkursie, którą ogłoszono na
nośnikach podanych w art. 4 poniżej;
h) Zgłoszenie konkursowe oznacza wypełnienie w całości formularza konkursowego dostępnego na
stronie internetowej www.vivus.pl/konkurs w Czasie trwania Konkursu. ;
i) Zwycięzcy Konkursu to Uczestnicy, którzy po spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w
Konkursie, udzielili najciekawszej oraz najbardziej oryginalnej odpowiedzi na zadanie konkursowe
umieszczone na stronie internetowej www.vivus.pl/konkurs, a ich odpowiedź na to zadanie została
wybrana przez Komisję konkursową jako najciekawsza i najoryginalniejsza, i która została
nagrodzona przez Komisję konkursową na zasadach wskazanych w Regulaminie Konkursu.
Art.4
[Informacja o Konkursie]
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na www.vivus.pl, www.vivus.pl/konkurs oraz w siedzibie
Organizatora.
2. Informacja o Konkursie zostanie udostępniona przez Organizatora Konkursu:
a) na stronie www.vivus.pl/konkurs oraz www.vivus.pl,
b) w spotach telewizyjnych oraz radiowych,
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c) w wiadomościach SMS wysłanych do Klientów Vivus.pl,
d) w Internecie (banery reklamowe, artykuły prasowe, Facebook).
Art.5.
[Uczestnicy Konkursu]
1.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w Czasie trwania Konkursu
złożyły Wniosek o Pożyczkę i otrzymały od Organizatora wnioskowaną kwotę Pożyczki, a także
spełniły pozostałe wymagania przewidziane w Regulaminie Konkursu.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu i ich najbliżsi, przez
których należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w linii
prostej do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie,
a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

2.

Art. 6.
[Zasady uczestnictwa w Konkursie]
Aby móc ubiegać się o nagrodę należy:
1. W Czasie trwania Konkursu złożyć Wniosek o pierwszą bądź kolejną Pożyczkę i otrzymać
zawnioskowaną kwotę Pożyczki. Oferowanie Pożyczek uprawniających do wzięcia udziału w
Konkursie rozpocznie się dnia 27 czerwca 2017 roku o godzinie 00:01 i zakończy w dniu 31 lipca
2017 roku o godzinie 23:59:59. Pożyczki udzielone przed lub po upływie wyżej wskazanego
terminu nie uprawniają do wzięcia udziału w Konkursie.
2. Następnie po otrzymaniu Pożyczki i zapoznaniu się z Zaproszeniem do udziału w Konkursie oraz
Regulaminem Konkursu wejść na stronę internetową www.vivus.pl/konkurs i udzielić w
Zgłoszeniu konkursowym najciekawszej i najbardziej oryginalnej odpowiedzi na zadanie
konkursowe.
3. W Zgłoszeniu konkursowym zamieszczonym na stronie internetowej www.vivus.pl/konkurs,
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji i przebiegu Konkursu,
przez Organizatora konkursu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
4. Wypełnić wszystkie pola formularza Zgłoszenia konkursowego: imię, nazwisko, numer pożyczki,
adres e-mail, numer telefonu, odpowiedź na zadanie konkursowe – podanie treści życzeń
urodzinowych dla Organizatora.
5. W przypadku, gdy Uczestnik w Czasie trwania Konkursu odstąpi od Umowy zawartej w terminie
wymienionym w ust. 1 niniejszego artykułu, wówczas traci status Uczestnika Konkursu oraz traci
prawo do otrzymania nagród przewidzianych w Konkursie.
6. Każda Pożyczka udzielona na warunkach wynikających z Regulaminu Konkursu uprawnia
Uczestnika do jednokrotnego wzięcia udziału w Konkursie z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Klient może wziąć udział w Konkursie za każdym razem gdy: (i) w Czasie trwania Konkursu składa
Wniosek o Pożyczkę i otrzymuje zawnioskowaną kwotę Pożyczki oraz (ii) spełnia pozostałe
warunki przewidziane Regulaminem konkursu.
Art. 7.
[Czas trwania Konkursu]
Konkurs rozpoczyna się dnia 27 czerwca 2017 roku o godzinie [00:01] i kończy w dniu 31 lipca
2017 roku o godzinie 23:59:59.

1.

2.
3.
4.

Art. 8.
[Zasady przyznawania nagród]
Komisja powołana przez Organizatora Konkursu, na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2017 roku,
wyłoni Zwycięzców Konkursu spośród Uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki opisane w
Regulaminie konkursu wymagane do ubiegania się o nagrodę i przedstawią w Zgłoszeniu
konkursowym najciekawszą i najbardziej oryginalną odpowiedź na zadanie konkursowe.
Decyzję o tym, która odpowiedź na zadanie konkursowe jest najciekawszą i najbardziej oryginalną
podejmuje Komisja konkursowa.
Decyzja Komisji konkursowej zostanie spisana przez Sekretarza Komisji w protokole posiedzenia
i podpisana przez Komisję konkursową.
Imiona i nazwiska Zwycięzców Konkursu zostaną zawarte w protokole Komisji konkursowej wraz
ze wskazaniem przyznanej im nagrody.
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5.

Uczestnik Konkursu może dokonać jednego Zgłoszenia konkursowego przypadającego na jedną
Pożyczkę.
6. Uczestnik Konkursu, który spełnił wszystkie warunki formalne uczestnictwa w Konkursie,
określone w Regulaminie Konkursu, oraz udzielił najciekawszej i najoryginalniejszej odpowiedzi
na zadanie konkursowe, może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród nagród wskazanych w art. 9
ust. 1. Nagrody będą przyznawane według kolejności wskazanej w art. 9 ust.1. Przez jedną nagrodę
należy rozumieć jedną nagrodę rzeczową albo, gdy przewiduje to Regulamin konkursu, jedną
nagrodę pieniężną.
7. Nagroda główna, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), zostanie przyznana trzem (3) osobom, których
odpowiedź na zadanie konkursowe zostanie oceniona przez Komisję konkursową jako
najoryginalniejsza i najciekawsza spośród nadesłanych odpowiedzi biorących udział w Konkursie.
8. Nagroda drugiego stopnia, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. b), zostanie przyznana dziesięciu (10)
osobom, których odpowiedź na zadanie konkursowe decyzją Komisji konkursowej zasługuje na
wyróżnienie spośród pozostałych nadesłanych odpowiedzi, jednak w ocenie Komisji konkursowej
nie jest tak oryginalna jak odpowiedź osób, o której mowa w ust. 7 powyżej
9. Nagroda trzeciego stopnia, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. c), zostanie przyznana trzydziestu (30)
osobom, których odpowiedź na zadanie konkursowe decyzją Komisji konkursowej zasługuje na
wyróżnienie spośród pozostałych nadesłanych odpowiedzi, jednak w ocenie Komisji konkursowej
nie jest tak oryginalna jak odpowiedź osoby, o której mowa w ust. 7 i 8 powyżej.
10. Nagroda czwartego stopnia, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. d), zostanie przyznana stu (100)
osobom, których odpowiedź na zadanie konkursowe decyzją Komisji konkursowej zasługują na
wyróżnienie spośród pozostałych nadesłanych odpowiedzi, jednak w ocenie Komisji konkursowej
nie są tak oryginalne jak odpowiedź osoby, o której mowa w ust. 7, 8 i 9 powyżej.
11. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z
wygraną na inne osoby.
12. W przypadku nagrody wskazanej w art. 9 ust. 1 lit. b) i d) nie przysługuje zamiana tych nagród na
ekwiwalent pieniężny.

1.

2.

3.
4.
5.

Art.9.
[Nagrody]
W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
a) Nagroda główna: 3 x nagroda rzeczowa w postaci samochodu osobowego marki Nissan
Micra o wartości 40000 złotych i dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 4444 złotych
albo nagroda pieniężna w wysokości 40.000 złotych (czterdzieści tysięcy złotych) i
dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 4444 złotych;
b) Nagroda drugiego stopnia: 10 x nagroda rzeczowa w postaci bonu urlopowego o wartości
6000 złotych (sześć tysięcy złotych) do wykorzystania na stronie www.fly.pl i dodatkowa
kwota pieniężna w wysokości 667 złotych
c) Nagroda trzeciego stopnia: 30 x nagroda rzeczowa w postaci roweru o wartości 1000
złotych i dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 111 złotych albo nagroda pieniężna w
wysokości 1000 złotych i dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 111 złotych;
d) Nagroda czwartego stopnia: 100 x nagroda rzeczowa w postaci voucher o wartości 100,00
zł do wykorzystania na stronie www.allegro.pl.
W przypadku nagród, w o których mowa w ust. 1 lit. a) i c) Zwycięzca Konkursu dokonuje wyboru
nagrody rzeczowej albo w jej miejsce nagrody pieniężnej składając Organizatorowi do dnia 8
września 2017 r. oświadczenie o wyborze nagrody wysyłając je na adres: e-mail konkurs@vivus.pl
lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora Konkursu: Vivus Finance sp. z o.o., ul. 17
Stycznia 56, 02-146 Warszawa. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia
przed jego upływem.
W przypadku braku złożenia oświadczenia w terminie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym
przyjmuje się, że Zwycięzca konkursu dokonał wyboru nagrody pieniężnej.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
Dodatkowa kwota pieniężna nie będzie wypłacona Zwycięzcom Konkursu, lecz pobrana przez
Organizatora jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w ustawie
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.,
Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Obowiązek odprowadzenia podatku spoczywa na Organizatorze
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Konkursu. Za pobranie i odprowadzenie podatku należnego od nagród w Konkursie
odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
6. Zwycięzcy nagród rzeczowych określonych w ustępie 1 lit. b) id) zobowiązani są wypełnić protokół
odbioru nagrody, którego wzór zostanie przesłany na adres e-mail podany w Zgłoszeniu
Konkursowym. Podpisany protokół Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany przesłać w formie
skanu na adres e-mail konkurs@vivus.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora
Konkursu: Vivus Finance sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, w terminie dwóch (2)
tygodni od daty wysłania wzoru na adres e-mail Zwycięzcy Konkursu. Wypełnienie przez
Zwycięzcę protokołu odbioru i przesłanie go Organizatorowi, o czym mowa w zdaniu poprzednim,
stanowi warunek otrzymania nagrody. W razie nieprzesłania przez Zwycięzcę protokołu we
wskazanym powyżej terminie przyznana nagroda zostanie przekazana na inne cele Organizatora.
Termin uważa się zachowany, jeżeli przed jego upływem Zwycięzca Konkursu prześle protokół na
adres Organizatora.
7. Odbiór nagrody rzeczowej o której mowa w ustępie 1 lit. c) nastąpi poprzez pokwitowanie jej
odbioru u kuriera, co stanowić będzie protokół odbioru nagrody.
8. Odbiór nagrody rzeczowej o której mowa w ustępie 1 lit. a) nastąpi poprzez podpisanie przez
Zwycięzcę konkursu protokołu odbioru w chwili jej wydania.
9. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, za wygraną nagrodę rzeczową
wskazaną w ust. 1 lit b) i d) nie przysługuje ekwiwalent pieniężny lub zamiana jej na inne
świadczenie.
10. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo reklamacji otrzymanej nagrody w zakresie jej:
a) wyglądu, rozumianego jako kolor, kształt itp.;
b) gabarytów, rozumianych jako wielkość i waga;
c) opakowania, w którym Zwycięzca Konkursu odbiera nagrodę.
11. Organizator Konkursu ponosi odpowiedzialność za użyteczność nagrody, rozumianą jako zdatność
nagrody do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem w chwili odbioru nagrody przez Zwycięzcę
Konkursu.
12. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych po odbiorze nagrody przez
Zwycięzcę Konkursu.
13. Reklamacje w zakresie objętym niniejszym artykułem należy kierować do Organizatora Konkursu
na adres wskazany w art. 2 Regulaminu Konkursu.

1.
2.

Art. 10.
[Powiadomienie Zwycięzców Konkursu]
Wyniki Konkursu będą dostępne do wglądu na stronie internetowej www.vivus.pl/konkurs przez
okres dwóch tygodni począwszy od 17 sierpnia 2017 roku.
Organizator Konkursu wyda nagrody Zwycięzcom Konkursu po spełnieniu warunków
przewidzianych w Regulaminie konkursu.
a. W przypadku wyboru nagrody pieniężnej wymienionej w art. 9 ust. 1 lit. a) i c) zostanie ona
przekazana Zwycięzcom Konkursu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zwycięzcę podczas wnioskowania o Pożyczkę.
b. W przypadku wyboru nagrody rzeczowej wymienionej w art. 9 ust. 1 lit. a) Zwycięzca będzie
zobowiązany do jej odbioru osobiście we wskazanym przez Organizatora miejscu oraz
terminie. Termin na odbiór nagrody wynosi 2 miesiące liczone od dnia przekazania Zwycięzcy
konkursu informacji o możliwości odbioru nagrody. Brak odbioru nagrody rzeczowej przez
Zwycięzcę konkursu, do upływu wskazanego terminu, traktowany będzie jako rezygnacja
Zwycięzcy Konkursu z uczestnictwa w Konkursie, zaś roszczenie do otrzymania nagrody
wygaśnie. W takiej sytuacji nagroda przeznaczona zostanie na inne cele.
c. Informacja o możliwości odbioru nagrody przekazana zostanie Zwycięzcy konkursu najpóźniej
do upływu terminu 12 miesięcy liczonych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
d. Własność nagród rzeczowych przechodzi na Zwycięzcę konkursu z chwilą fizycznego wejścia
w posiadanie przedmiotu nagrody rzeczowej, co potwierdzone zostanie protokołem odbioru
nagrody.
e. Z momentem nabycia własności nagrody rzeczowej przez Zwycięzcę konkursu przechodzą na
niego wszelkie zobowiązania administracyjnoprawne oraz publicznoprawne, związane z tą
nagrodą, z wyjątkiem wskazanego w art. 9 ust 4 Regulaminu konkursu, w szczególności:
dokonania rejestracji w odpowiednim urzędzie, obowiązkowego ubezpieczenia - o ile
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f.

g.

3.
4.
5.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

1.

2.

obowiązki te wymagane są przepisami prawa. Koszty z tym związane pokrywa w całości
Zwycięzca konkursu.
W przypadku wyboru nagrody rzeczowej wymienionej w art. 9 ust. 1 lit. c) zostanie ona
przesłana, za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Zwycięzcę Konkursu w
formularzu konkursowym w terminie 3 miesięcy liczonych od dnia dostarczenia do
Organizatora oświadczenia o wyborze nagrody, o którym mowa w art. 9 ust. 2 Regulaminu
konkursu.
W przypadku wyboru nagrody wymienionej w art. 9 ust. 1 lit. b) i d) kody do bonów zostaną
przekazane Zwycięzcom Konkursu w wiadomości sms wysłanej na numer telefonu wskazany
przez Zwycięzcę w Zgłoszeniu Konkursowym w terminie maksymalnie 5 dni roboczych
liczonych od dnia otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionego przez Zwycięzcę
konkursu protokołu odbioru nagrody.

W przypadku nieodebrania nagrody, zgodnie z ust 2 lit f) powyżej pomimo dwukrotnej próby
doręczenia przez kuriera nagroda zostanie przeznaczona na inne cele Organizatora, a prawo
Zwycięzcy Konkursu do ubiegania o jej wydanie wygasa.
Organizator Konkursu nie zwraca kosztów związanych z odbiorem nagrody.
W wypadku rezygnacji z odbioru nagrody Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty
równowartości nagrody w środkach pieniężnych, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia
jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.
Art. 11.
[Reklamacje i skargi dotyczące rozstrzygnięcia Konkursu]
Uczestnik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Konkursu.
Reklamacje można składać w terminie 60 dni liczonych od dnia zakończenia Czasu Trwania
Konkursu w jednej z poniżej wskazanych form:
a. pisemnej składając osobiście, w siedzibie Organizatora, albo
b. pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Organizatora, albo
c. ustnej składając telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta Organizatora
pod numerem 221 221 227, albo
d. ustnej składając osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika u Organizatora,
albo
e. elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres:
kontakt@vivus.pl.
Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Organizatora reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach,
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie Organizator poinformuje o
tym fakcie Uczestnika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia
odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, pisemnie lub na wniosek
Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu
reklamacji.
Zasady składania Reklamacji opisane są w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną,
dostępnym na stronie internetowej www.vivus.pl.
Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji lub skargi jest wiążąca, jednak Uczestnikowi Konkursu
przysługuje prawo rozpatrzenia sprawy w drodze postępowania sądowego.
Art. 12.
[Postanowienia końcowe]
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2016 nr 922
z późn. zm.) informacje uzyskane od Uczestników Konkursu w tym również za pośrednictwem
systemu komputerowego Organizatora Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora
Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagród.
Przystąpienie do Konkursu i tym samym podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu
wyraża równocześnie zgodę na to, by w razie wygrania Konkursu jego imię i nazwa miejscowości,
w której zamieszkuje były widoczne na stronie www.vivus.pl/konkurs
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Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Vivus Finance sp. z o.o., z siedzibą
w Warszawie 02-146, przy ulicy 17 Stycznia 56, który przetwarza dane osobowe Uczestników
Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu
określonym w ust.1 powyżej.
Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
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