
1 
 

Regulamin Konkursu w pozyczkaplusa.pl 

„Prezent marzeń” 

 

§1 

Organizator 

Organizatorem Konkursu „Realizujemy wrześniowe plany” zwanego dalej „Konkursem”, jest TUSUMI 
Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku , ul. Młynowa 38 lok.41, 15-404 Białystok, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku 
XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000507929. Osoba uprawniona do reprezentacji – Prezes 
Zarządu Konstantin Viduto zwana dalej Pożyczkodawcą,  

 

§ 2 

Definicje 

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 Rejestracji, składania 
Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika.  

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. Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy jako wynagrodzenie z tytułu 
przygotowania, udzielenia i wypłaty Pożyczki w wysokości wynikającej z Umowy Pożyczki, Tabeli 
Opłat i Prowizji oraz Formularza Informacyjnego. 

6. Promocja – oznacza każdy Regulamin, ustalający promocyjne warunki udzielenia Pożyczek 
Krótkoterminowych, polegające w szczególności na rezygnacji przez Pożyczkodawcę z należnych mu 
opłat, Prowizji, odsetek od udzielonych Pożyczek, na obniżeniu tych opłat, Prowizji, odsetek lub na 
innych ustępstwach czynionych w stosunku do Pożyczkobiorcy.  

7. Klient – osoba korzystająca z usług Pośrednika, świadczonych drogą elektroniczną za 
pośrednictwem Strony Internetowej na podstawie Regulaminu Rejestracji, składania Wniosków o 
Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika,  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. Po Terminie Spłaty Kwotą do Spłaty jest kwota 
stanowiąca sumę wszystkich należności, o którym mowa w zdaniu poprzednim, naliczonych w 
związku z przekroczeniem Terminu Spłaty, i odwołaniem warunków Promocji.  
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9. Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki Krótkoterminowej oraz Umowy Pożyczki 
Refinansującej dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić na Rachunek Bankowy 
Pośrednika Kwotę do Spłaty.  

§ 3 

     Warunki uczestnictwa i zasady konkursu 

1. Konkurs trwa od dnia 15.11.2017 r. do 26.12.2017 r. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba spełniająca 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. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej z miejscem zamieszkania na terytorium kraju, 
c. nie posiada niespłaconych zobowiązań względem Pożyczkodawcy,  
d. nie posiada niespłaconych zobowiązań, które zostałyby ujawnione w bazach danych 

prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej, 
e. jest zdolny do spłaty udzielonej Pożyczki, 
f. posiada na Stronie Internetowej aktywny Profil Klienta, 
g. złożył Wniosek o Udzielenie Pożyczki, następnie potwierdzony Opłatą Rejestracyjną uiszczoną z 

Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, lub użył weryfikacji natychmiastowej 
przy wykorzystaniu aplikacji Kontomatik.  

h. przeszedł pozytywnie weryfikację oraz ocenę zdolności kredytowej w zbiorach danych 
Pożyczkodawcy oraz bazach danych Biur Informacji Gospodarczych, 

i. zawarł Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą. 
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a. Złożenie wniosku o udzielenie pożyczki w okresie od 15.11.2017 r. do 26.12.2017 r. za 
pośrednictwem aktywnego Profilu Klienta na stronie internetowej www.pozyczkaplus.pl.  

b. Wypełnienie podczas składania wniosku o udzielenie pożyczki, formularza zgłoszeniowego, 
zawierającego wykonanie zadania konkursowego www.pozyczkaplus.zyskajwiele.pl, 

c.  Zawarcie Umowy Pożyczki w okresie trwania Konkursu. 
4. Aby zapewnić prawidłową organizację i przebieg Konkursu, w szczególności w celu dokonania 

wyboru najlepszych i najciekawszych odpowiedzi (zadanie konkursowe), a tym samym wyłonienia 
Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową. W skład Komisji Konkursowej 
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji 
Konkursowej. Komisja Konkursowa dokona wyboru Zwycięzcy oraz osób, którym przyznane 
zostaną nagrody pocieszenia.  

5. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 
6. Imię i nazwisko Zwycięzcy wraz z miejscowością zamieszkania zostaną ogłoszone na witrynie 

internetowej Organizatora oraz na portalu społecznościowym Facebook terminie do 29.12.2017. 
Również każdy ze zwycięzców zostanie poinformowany smsem  o wygranej.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych lub 
błędnych danych przez Uczestnika Konkursu. 

8. We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Komisji Konkursowej powołanej 
przez Organizatora. 

9. Decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 
 
  

http://www.pozyczkaplus.pl/
file:///D:/POZYCZKAPLUS/9.wrzesien%20konkurs/www.pozyczkaplus.zyskajwiele.pl
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§ 4 

Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na dokończeniu zdania "Mój świąteczny prezent marzeń to…” 

2. Nadesłana odpowiedź: 

a. musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; 
b. nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem; 
c. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw 

autorskich lub praw własności przemysłowej. 

3. Każdy Uczestnik może przesłać jedno, wypełnione przez siebie zadanie konkursowe. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie 
Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, 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. 

5. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, staje się 
jego Uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

6. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny. 

7. Warunki Konkursu nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Organizatora, chyba że 
indywidualne warunki Promocji stanowią inaczej. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym terminie. 

 

§5 

Nagrody konkursowe 

 

1. Finałową nagrodą dla zwycięzcy w konkursie jest nagroda rzeczowa – SMARTPHONE Apple iPhone 
6 32GB. 

2. Nagrodami dodatkowymi jest 5 x  smarwatchy marki Kruger&Matz.  

3. Od wartości Finałowej nagrody w Konkursie zostanie pobrany i przekazany na konto właściwego 
Urzędu Skarbowego, podatek od nagród zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 
lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 roku poz. 361 z późn. zm.). 

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

 

 

§ 6 

Odbiór nagrody 

 

1. Nagroda główna i nagrody pocieszenia zostaną przesłane do zwycięzców kurierem po uprzednim 
podaniu przez zwycięzcę wymaganych danych określonych przez Organizatora. 

2. Odmowa odbioru nagrody przez Zwycięzcę traktowana jest jako zrzeczenie się prawa do nagrody, 
a nagroda przechodzi na rzecz Klienta, który otrzymał kolejno najwięcej głosów Komisji 
Konkursowej. 
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3. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy, 
Zwycięzca traci prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Klienta, który otrzymał kolejno 
najwięcej głosów Komisji Konkursowej. 

4. Nagroda objęta jest gwarancją producenta. 

§ 7 

Dane osobowe 

1. Administratorem Danych Osobowych zebranych w czasie Konkursu jest TUSUMI Sp. z o.o. z siedzibą 
w Białymstoku , ul. Młynowa 38 lok.41, 15-404 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000507929. Osoba uprawniona do reprezentacji – Prezes Zarządu 
Konstantin Viduto 

2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora 
Konkursu do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, przekazania 
Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.  

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo 
poprawienia treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich 
danych osobowych.  

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.). 

§ 8 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane w formie pisemnej przez Uczestników 
na adres Organizatora, z dopiskiem „Konkurs”. 

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dokładny adres 
korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową niezwłocznie, nie później niż w terminie 
14 dni roboczych 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 przewidzianych w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 
www.pozyczkaplus.zyskajwiele.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. 

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim 
Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku 
do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 


