UMOWA NA PROWADZENIE PROFILU STANDARD
2020-…..-……. , godzina …….. (dalej Umowa)
zawarta pomiędzy:
1. Aventus Group Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000355948, z siedzibą w
Białymstoku, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, p. III, 15-888 Białystok, NIP 966 202 93 90, REGON 200358089,
posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000 zł, zwana dalej „Aventus Group”,
2. …………………………………………………..,, adres:………………………….PESEL: ………………………………, Dowód osobisty numer i
seria: . ………………………………….. zwanym/ą dalej “Użytkownik Premium”,
o następującej treści:
§1
UPRAWNIENIA STARNDARD
1. Profil Standard to usługa świadczona przez Aventus Group, która polega na utworzeniu Użytkownikowi
indywidualnego Profilu Klienta na Stronie Internetowej, w którym Użytkownik będzie mógł:
a. znaleźć swoje dane podane podczas procesu rejestracji, dokonywać ich zmiany, w zakresie dopuszczanym
przez Aventus Group,
b. Złożyć wniosek o zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki z Podmiotem Współpracującym z Aventus Group oraz
skorzystać ze standardowej obsługi tego wniosku,
c. Złożyć wniosek o udzielenie pożyczki przez Podmioty Współpracujące z Aventus Group oraz skorzystać ze
standardowej obsługi tego wniosku,
d. znaleźć kompleksowe informacje o historii produktów zakupionych u Podmiotów Współpracujących z Aventus
Group,
e. w razie posiadania aktywnej pożyczki, zapoznać się z kwotą pożyczki, terminem spłaty, danymi do zwrotu
pożyczki,
f. odwołać udzielone uprzednio zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie w danym
zakresie danych oparte było o wyrażoną zgodę,
g. Zakupić usługę Profilu Premium,
2. Usługa Profilu Standard świadczona jest na podstawie postanowień Regulaminu Profilu Klienta oraz umowy na
prowadzenie Profilu Standard.
3. Profil Standard uprawnia Użytkownika do standardowej obsługi wniosku o skorzystanie z produktów Pomiotów
Współpracujących z Aventus Group, która obejmuje zobowiązanie Aventus Group do przekazania wniosku
Użytkownika o zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki lub wniosku o udzielenie pożyczki do Podmiotów
Współpracujących w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Termin 3 dni liczony jest od momentu wygenerowania
wniosku przez Użytkownika za pośrednictwem Profilu Standard.
4. Usługa Profil Standard jest usługa bezpłatną. Korzystanie z Profilu Standard jest niezależne od korzystania z
produktów Podmiotów Współpracujących z Aventus Group.

§2
OKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Umowa na prowadzenie Profilu Standard zawierana jest na czas nieokreślony. W razie skorzystania przez
Użytkownika z usługi Profilu Premium podczas korzystania z usługi Profilu Standard, umowa na prowadzenie
Profilu Standard nie wygasa, a jedynie czasowo zwiększa się zakres usług świadczonych przez Aventus Group na
rzecz Użytkownika w ramach Profilu Klienta.
2. W razie wygaśnięcia umowy na prowadzenie Profilu Premium, Użytkownik traci prawo do dodatkowych usług
przewidzianych w ramach Profilu Premium i przywracany jest zakres odpowiadają Profilowi Standard.

3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na prowadzenie Profilu Standard, odstąpić od
umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o
odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Aventus Group: AVENTUS GROUP Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku na adres: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok (Polska)
bądź na adres poczty elektronicznej: info@pozyczkaplus.pl.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa na prowadzenie Profilu Standard podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania konsumenta.
3. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).
4. Pożyczkodawca informuje, iż Rzecznik Finansowy jest organem właściwym do prowadzenia postępowania z
zakresu pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych na gruncie umowy łączącej konsumenta z
Pożyczkodawcą. Wszelkie informacje dotyczące zasad postępowania dostępne są na stronie internetowej
Rzecznika Finansowego www. rf.gov.pl.
5. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 21.05.2013 r., Pożyczkobiorca ma prawo
skorzystać z Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online, zwanej Platformą ODR. Platforma została
utworzona z myślą o zapewnieniu konsumentom internetowego rozwiązania sporów wynikających z umów
zawieranych z przedsiębiorcami za pośrednictwem Internetu. Aby skorzystać z Platformy ODR wystarczy kliknąć
w link : http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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