Regulamin Promocji „Rabaton”

§ 1.
[Promocja]
Promocja prowadzona będzie pod nazwą „Rabaton” na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
§ 2.
[Organizator]
Organizatorem Promocji pt. „Rabaton” jest Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (02-146) przy ul. 17 Stycznia 56, wpisaną 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”.
§ 3.
[Definicje]
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

k)

l)

m)
n)
o)
(i)

Akcje specjalne- oznacza dodatkowe działania przeprowadzone w czasie trwania Promocji przez
Organizatora uprawniające do zdobycia Punktów specjalnych;
Dzień Zawarcia Umowy - oznacza dzień, w którym Organizator przekazał kwotę Pożyczki na Rachunek
Bankowy Uczestnika;
Profil Klienta - oznacza indywidualne konto internetowe Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej
www.vivus.pl;
Promocja - oznacza promocję dla klientów Organizatora prowadzoną pod nazwą „Rabaton” na warunkach
wynikających z niniejszego Regulaminu Promocji;
Pożyczka - oznacza środki pieniężne przekazane na własność Uczestnika w Czasie trwania Promocji przez
Organizatora na podstawie i na warunkach określonych w Umowie;
Program bonusowy- program prowadzony przez Organizatora pod nazwą „Program Bonusowy” zgodnie z
regulaminem dostępnym na https://www.vivus.pl/bonus/regulamin/;
Prowizja - oznacza kwotę pieniężną związaną z przygotowaniem oraz udzieleniem Pożyczki, którą Uczestnik
zobowiązany jest ponieść w wysokości podanej w Umowie;
Prowizja od dodatkowej kwoty pożyczki - oznacza kwotę pieniężną za dobranie dodatkowej kwoty Pożyczki
(kwota do wypłaty) przyznanej w ramach Limitu Ogólnego, którą Uczestnik zobowiązany jest ponieść
w wysokości podanej w Umowie;
Punkty – oznacza Punkty przyznane Uczestnikowi zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie;
Punkty specjalne – oznaczają Punkty, przyznawane Uczestnikowi podczas Akcji specjalnych prowadzonych
w ramach Promocji np. akcje polegające na podwajaniu liczby punktów za dokonanie wskazanych w akcji
czynności;
Rabat na Prowizję od dodatkowej kwoty pożyczki – oznacza rabat na Prowizję od dodatkowej kwoty
Pożyczki przyznanej w ramach Limitu Ogólnego o określonej wartości, który Uczestnik otrzymuje po
dokonaniu wymiany Punktów. Rabat jest udzielany na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
Promocji;
Rabat na prowizję - oznacza rabat na Prowizję od kolejnej Pożyczki o określonej wartości zależnej od liczby
uzyskanych przez Uczestnika punktów, który jest naliczany automatycznie . Rabat jest udzielany
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji;
Regulamin Promocji - niniejszy regulamin;
Uczestnik - oznacza osobę, która spełniła warunki przewidziane Regulaminem Promocji i przystąpiła
do Promocji;
Umowa - oznacza Umowę Pożyczki Vivus.pl zawartą pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem w Czasie
trwania Promocji;
Wniosek o Pożyczkę - oznacza formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące wnioskowanej Pożyczki
oraz dane osoby wnioskującej o przyznanie Pożyczki, który jest dostępny na stronie internetowej
Organizatora www.vivus.pl, www.vivus.com.pl lub przez telefon;
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(ii)

Wniosek o dodatkową kwotę Pożyczki w ramach Limitu Ogólnego - dostępny po zalogowaniu na Profil
Klienta, zawierający dane dotyczące wnioskowanej dodatkowej kwoty Pożyczki w ramach Limitu Ogólnego.
§4
[Informacja o Promocji]
1.

2.

Szczegóły Promocji oraz Regulamin Promocji zostaną przekazane Uczestnikowi poprzez:
a) Wysłanie takiej informacji na adres e-mail,
b) udostępnienie ich na stronie internetowej www.vivus.pl.
Promocją objęte są pożyczki udzielone jedynie za pośrednictwem strony www.vivus.pl,
www.vivus.com.pl albo telefonu 221 221 227.
§ 5.
[Uczestnicy]

1.

2.

Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, które w Czasie trwania Promocji spełniły warunki Regulaminu Promocji i zawarły z
Organizatorem przynajmniej jedną Umowę.
Promocją nie są objęte następujące osoby: zatrudnione u Organizatora na podstawie jakiegokolwiek
stosunku prawnego odbywające u Organizatora staże, praktyki absolwenckie lub przygotowanie
zawodowe, a także członkowie rodzin wskazanych osób (do drugiego stopnia pokrewieństwa).
§ 6.
[Zasady uczestnictwa w Promocji]

1.
2.

Zadaniem Uczestnika jest zbieranie w Czasie trwania Promocji Punktów.
Warunkiem otrzymania Punktów w ramach niniejszej Promocji jest zawnioskowanie oraz zawarcie przez
Uczestnika w Czasie Trwania Promocji Umowy Pożyczki lub skuteczne skorzystanie przez Uczestnika z
Programu bonusowego.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania Punktów specjalnych. Warunki uprawniające do
otrzymania Punktów specjalnych będą każdorazowo opisywane przez Organizatora w Regulaminie
Akcjach specjalnych.
4. Uczestnik zbiera Punkty w okresie od 16 października 2017 roku do 30 listopada 2017 roku.
5. W przypadku, gdy Uczestnik w okresie od 01 grudnia 2017 do 31 grudnia 2017 roku zawrze Umowy na
kolejne Pożyczki lub zawnioskuje i otrzyma dodatkowe kwoty Pożyczki w ramach przyznanego Limitu
Ogólnego dla kolejnych Pożyczek Organizator przeliczy Punkty zgromadzone w okresie wskazanym w
ust. 3 powyżej. Powyższe oznacza, ze wszystkie kolejne Pożyczki udzielone w powyżej wskazanym
okresie są objęte wypracowanym rabatem. Zebrane Punkty zostaną zamienione odpowiednio na:
a) Rabat na prowizję od kolejnej Pożyczki, lub
b) Rabat na Prowizji od dodatkowej kwoty Pożyczki w ramach Limitu Ogólnego.
6. Rabaty wyrażane są procentowo i liczone są od aktualnej wartości Prowizji albo Prowizja od dodatkowej
kwoty pożyczki.
7. Za spełnienie w Czasie trwania Promocji poniżej opisanych warunków Organizator przyzna następujące
Punkty:
a. 500 Punktów za zawarcie pierwszej Umowy Pożyczki;
b. 500 Punktów za każde udzielenie poleconej pierwszej Pożyczki w ramach i na zasadach Programu
bonusowego,
c. 1000 Punktów za zawarcie kolejnej Umowy Pożyczki na maksymalną kwotę dostępną w ramach
Limitu Ogólnego. Przy czym Uczestnik winien wykorzystać jednorazowo cały dostępny Limit Ogólny.
8. Punkty naliczane są jednorazowo.
9. Szczegóły dotyczące przeprowadzanych Akcji specjalnych, w tym ilość Punktów specjalnych możliwych
do zdobycia oraz Regulamin zostaną przekazane Uczestnikowi poprzez wysłanie takiej informacji na
adres e-mail Uczestnika podany we Wniosku o Pożyczkę lub widoczny na Profilu Klienta.
10. Punkty przyznane przez Organizatora w ramach Promocji zapisywane będą na indywidualnym koncie
Uczestnika. Uczestnik zostanie poinformowany o ilości zgromadzonych Punktów raz w tygodniu za
pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora na adres podany we Wniosku o
Pożyczkę lub umieszczony na Profilu Klienta.
11. Każdy Uczestnik ma przypisane jedno konto z Punktami.
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12. W przypadku gdy Uczestnik odstąpi w Czasie trwania Promocji od Umowy Pożyczki lub od innych
czynności wskazanych każdorazowo w Akcjach specjalnych, o ile taka możliwość będzie przysługiwała,
Organizator anuluje naliczone Punkty w związku z odstąpieniem od danej Umowy.
13. W ramach Promocji nie jest możliwa wymiana Punktów na Rabaty kwotowe.
14. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub jakikolwiek inny środek płatniczy.
15. Rabaty wskazane w niniejszym Regulaminie nie obejmują prowizji za przedłużenie terminu spłaty
pożyczki.
16. Uczestnik może zdobyć łącznie maksymalnie 50 000 Punktów, tym samym Uczestnik może otrzymać
rabat w wysokości uprawniającej do nieponoszenia kosztów związanych z Umową pożyczki (100%
rabatu).
17. Za każde 500 punktów Uczestnik otrzyma 1% rabatu. Punkty oraz Punkty Specjalne łączą się.
18. Wymiana Punktów na rabaty wskazane w ust. 5 powyżej jest możliwa w dniach od 01 grudnia do 31
grudnia 2017 roku.
19. Promocja łączy się z innymi rabatami i promocjami Organizatora.
§ 7.
[Czas trwania Promocji]
1.
2.

Promocja rozpoczyna się dnia 16 października 2017 roku o godzinie [00:00:01] i kończy w dniu 31 grudnia
2017 roku o godzinie [23:59:59].
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Czasu trwania Promocji, co nie wpłynie na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Promocji oraz utratę praw nabytych Uczestników.
§ 8.
[Reklamacje i skargi dotyczące Promocji]

1.
2.

3.

4.
5.

Uczestnik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Promocji.
Reklamacje można składać w terminie 60 dni liczonych od dnia zakończenia Czasu Trwania Promocji 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, 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.

§ 9.
[Postanowienia końcowe]
1.

2.

3.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn.
zm.) informacje uzyskane od Uczestników w tym również za pośrednictwem systemu komputerowego
Organizatora Promocji będą przetwarzane przez Organizatora Promocji w celu przeprowadzenia Promocji.
Przystąpienie do Promocji i tym samym podanie danych jest dobrowolne. Poprzez przystąpienie
do Promocji Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia Promocji.
Każdy z biorących udział w Promocji, poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.
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