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Regulamin Promocji nr 5
§1 Postanowienia Ogólne
1.

2.

3.

Niniejszy regulamin określa szczegóły promocji w ramach korzystania ze Strefy Klienta udostępnianej przez PROFI CREDIT Polska S.A. z siedzibą w Bielsku–Białej,
ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000518190, zarejestrowaną jako podatnik pod numerem NIP 5472151080, o kapitale zakładowym 793 951 000 PLN.
Użyte w Regulaminie Promocji poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
Regulamin Promocji – niniejszy regulamin określający zasady promocji w ramach korzystania ze Strefy Klienta PROFI CREDIT.
Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PROFI CREDIT w ramach portalu internetowego udostępnionego pod adresem
https://proficredit.pl/faq/regulaminy.
Punkty – punkty przyznawane Klientom korzystającym ze Strefy Klienta za poszczególne działania dostępne w ramach Strefy Klienta.
Oferta KDK – oferta dla Klientów w Klubie Dobrego Klienta, którzy zawarli już umowę Pożyczki z PROFI CREDIT. Szczegółowe informacje o Klubie Dobrego Klienta
znajdują się pod adresem https://proficredit.pl/pozyczka/.
Korzyści – specjalne uprawnienia Klienta, które mogą być nabywane w zamian za Punkty, a obejmujące Obniżenie Rat, Odroczenie Raty oraz Spłatę Raty
Punktami.
Dodatkowe Działania Klienta – działania, które mogą być podjęte przez Klienta, w ramach dodatkowych promocji organizowanych przez PROFI CREDIT, za które
przysługują dodatkowe Punkty. Informacje konkretyzujące działania oraz liczbę możliwych do uzyskania dodatkowych Punktów Klie nt otrzymuje od PROFI CREDIT
poprzez panel Strefy Klienta.
Okres Kredytowania – okres czasu, na jaki zostaje udzielona Pożyczka.
Terminy pisane z wielkiej litery w niniejszym Regulaminie Promocji mają znaczenie nadane im w Regulaminie lub umowie Pożyczki, o ile nie zostały zdefiniowane
inaczej w niniejszym Regulaminie Promocji.

§2 Punkty
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Klient ma możliwość zebrania Punktów poprzez:
a.
Wypełnienie określonych w ust. 2 poniżej etapów Wniosku pożyczkowego - maksymalnie 130 Punktów;
b.
Skorzystanie z Oferty KDK - Klient otrzymuje 50 Punktów i nie stosuje się do niego zasad przyznawania Punktów z pkt. a powyżej;
c.
Polecenie usług PROFI CREDIT innym osobom (jednej lub więcej) zgodnie z zasadami opisanymi w §2 pkt. 3-6 - 150 Punktów za jedno skuteczne
polecenie;
d.
Terminowe spłaty rat - Klient otrzymuje 20 Punktów za spłatę określonej punktowanej raty zgodnie z opisem zawartym w § 2 pkt. 7.
W zakresie § 2 pkt 1. lit. a powyżej, Klient ma możliwość zebrania Punktów w ramach trzech niezależnych ścieżek wypełnienia W niosku pożyczkowego: (a)
urodziny klienta („urodziny”), (b) przynależność do Klubu Dobrego Klienta („KDK”) oraz (c) czas wypełnienia Wniosku pożyczkowego („czas”). Punkty za
wypełnienie Wniosku pożyczkowego przyznawane są za uzupełnienie przez Klienta danych podstawowych (dla ścieżki „urodziny” i „KDK” - 40 Punktów, dla ścieżki
„czas” - 20, 30 lub 40 Punktów w zależności od poziomu szybkości/czasu wypełnienia danych); wybór kwoty pożyczki i warunków jej spłaty (dla ścieżki „urodziny” i
„KDK” - 40 Punktów, dla ścieżki „czas” - 20, 30 lub 40 Punktów poprzez podwojenie dotychczasowych punktów Klienta, przyznawanych w sytuacji, kiedy klient
weźmie określoną kwotę pożyczki wskazaną w komunikacji Wniosku pożyczkowego oraz za fakt wykonania Przelewu Identyfikacyjnego (50 Punktów dla
wszystkich ścieżek). PROFI CREDIT zastrzega, że Klient nie ma możliwości zebrania Punktów za jakiekolwiek kroki i pola, które są realizowane lub wypełniane przez
Klienta w trakcie procedury wypełniania Wniosku pożyczkowego i które mają wpływ na dokonywanie oceny zdolności kredytowej Klienta przez PROFI CREDIT oraz
które umożliwiają Klientowi zapoznanie się z warunkami umowy Pożyczki, w tym m.in. za kroki w ramach których Klient zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą
umowy Pożyczki oraz realizuje Przelew Identyfikacyjny albo wypełnia pola dotyczące danych finansowych Klienta.
Aby Klientowi przyznane zostały Punkty za polecanie, muszą zostać spełnione poniższe warunki:
a.
Klient i osoba polecana muszą być osobami pełnoletnimi i mieć pełną zdolność do czynności prawnych, przedmiotem polecenia będzie pożyczka
opisana poniżej w punkcie b), a w następstwie polecenia dojdzie do zawarcia umowy przedmiotowej pożyczki pomiędzy osobą polecaną a PROFI
CREDIT;
b.
Polecana pożyczka to pożyczka, w której całkowita kwota pożyczki (tj. kwota otrzymywana przez pożyczkobiorcę na rachunek bankowy) jest większa
od 2.000,00 (dwa tysiące) złotych, a Okres Kredytowania wynosi co najmniej 18 miesięcy;
c.
Klient udostępnia osobie polecanej link polecający poprzez zakładkę „Poleć nas” w Strefie Klienta. Osoba polecana, która otrzymuje link, po kliknięciu
w niego zostaje przekierowana na stronę z formularzem pożyczkowym PROFI CREDIT. O ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
i.
Dojdzie do zawarcia przez PROFI CREDIT z osobą poleconą umowy pożyczki (opisanej w pkt. b);
ii.
Osoba polecona terminowo zapłaci pierwszą ratę pożyczki;
iii.
Osoba polecona nie odstąpi od umowy pożyczki,
wówczas Klient otrzyma 150 Punktów za skuteczne polecenie. Punkty naliczą się automatycznie w ramach konta w Strefie Klienta.
Jakakolwiek modyfikacja udostępnionego linku przez osobę polecającą lub osobę poleconą uniemożliwia poprawne powiązanie osoby polecającej i poleconej.
Osoba polecająca i polecana muszą być różnymi osobami.
Osoba polecona może zostać polecona tylko przez jednego Klienta. W razie powstania sytuacji, w której osobę poleconą poleca dwóch Klientów, punkty zostaną
naliczone temu Klientowi, od którego pochodzi dedykowany link polecający inicjujący udzielenie umowy pożyczki z osobą poleconą.
Klient otrzymuje Punkty za terminową spłatę określonych rat pożyczki. W zależności od okresu pożyczki punktowana jest spłata rat zgodnie z Harmonogramem
spłat wskazanym poniżej:
a.
Dla pożyczek z okresem spłaty 6 miesięcy punktowana jest rata numer 3;
b.
Dla pożyczek z okresem spłaty 12 miesięcy punktowane są raty numer 6 i 9;
c.
Dla pożyczek z okresem spłaty 18 miesięcy punktowane są raty numer 6 i 12;
d.
Dla pożyczek z okresem spłaty 24 miesięcy punktowane są raty numer 6, 12 i 18;
e.
Dla pożyczek z okresem spłaty 30 miesięcy punktowane są raty numer 6, 12, 18 i 24;
f.
Dla pożyczek z okresem spłaty 36 miesięcy punktowane są raty numer 12, 18, 24 i 30;
g.
Dla pożyczek z okresem spłaty 48 miesięcy punktowane są raty numer 12, 18, 24, 30 i 36.
Dana rata spłacona jest terminowo jeśli pełna kwota raty wpłynie na właściwy rachunek bankowy PROFI CREDIT najpóźniej w dniu jej wymagalności.
PROFI CREDIT może zdecydować o przyznaniu dodatkowych Punktów za Dodatkowe Działania Klienta, w ramach odrębnych promocji, o których Klient zostanie
poinformowany za pośrednictwem panelu Strefy Klienta, poczty elektronicznej lub w inny sposób ustalony pomiędzy PROFI CREDIT a Klientem.
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§3 Korzyści
1.

2.

3.

4.

Następujące Korzyści przysługują Klientowi za zebrane Punkty:
a.
Obniżenie dwóch Rat o 50%: wymagana ilość 100 Punktów;
b.
Odroczenie spłaty jednej Raty: wymagana ilość 100 Punktów;
c.
Spłata jednej Raty Punktami: wymagana ilość 300 Punktów.
Warunki konieczne do dokonywania wymiany Punktów na Korzyści to:
a.
Punkty, które Klient uzyskał w związku z daną Pożyczką podlegają wymianie na Korzyści dotyczące tej samej Pożyczki;
b.
Składanie przez Klienta dyspozycji wymiany Punktów na Korzyści jest skuteczne po spłacie co najmniej czterech pierwszych Rat Pożyczki zgodnie z
Harmonogramem Spłat oraz dotychczasowej terminowej spłacie wszelkich rat, jakie Klient zobowiązany był spłacać na rzecz PROFI CREDIT na
podstawie jakiejkolwiek umowy pożyczki łączącej Klienta z PROFI CREDIT w dniu składania takiej dyspozycji;
c.
Ponieważ skorzystanie z Korzyści będzie oznaczało zmianę warunków Pożyczki, Strony zawrą w Trybie online umowę zmieniającą do umowy Pożyczki
(„Aneks”). Zawarcie Aneksu odbywa się w następującym trybie: (a) Klient składa dyspozycję wymiany Punktów na Korzyści poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola w panelu Strefy Klienta, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 3 poniżej; (b) po zaznaczeniu odpowiedniego pola przez Klienta,
PROFI CREDIT przekazuje Klientowi w panelu Strefy Klienta treść Aneksu określającego zmiany do umowy Pożyczki oraz uaktualniony Harmonogram
Spłat („Dokumenty Zmieniające Umowę Pożyczki”) wraz z możliwością ich pobrania i zapisania na urządzeniu Klienta, przy czym urządzenie Klienta
powinno spełniać wymagania przewidziane w Regulaminie; (c) w celu zawarcia Aneksu, Klient powinien zapoznać się z Dokumentami Zmieniającymi
Umowę Pożyczki, co zostanie potwierdzone zaznaczeniem przez Klienta odpowiednich pól w panelu Strefy Klienta; (d) po zaznaczeniu odpowiednich
pól, o których mowa w punkcie poprzednim, Klient w celu zawarcia Aneksu powinien użyć pola „Użyj korzyści”; (e) Aneks zostaje zawarty z chwilą
użycia przez klienta pola „Użyj korzyści”, zgodnie z punktem poprzednim; (f) po zawarciu Aneksu, PROFI CREDIT wyśle na adres poczty elektronicznej
(e-mail) Klienta wiadomość potwierdzającą zawarcie Aneksu i zawierającą w formie załączników Dokumenty Zmieniające Umowę Pożyczki. Zawarcie
Aneksu możliwe jest jedynie w przypadku Klientów, których tożsamość została zweryfikowana przy zawarciu umowy Pożyczki w oparciu o Przelew
Identyfikacyjny zgodnie z Regulaminem.
Szczegółowe zasady skorzystania z poszczególnych Korzyści oraz ich realizacji są następujące:
a.
Obniżenie dwóch Rat: Klient ma prawo w całym Okresie Kredytowania do bezpłatnego skorzystania z obniżenia dwóch kolejnych Rat o 50% w zamian
za 100 Punktów („Obniżenie dwóch Rat”). Obniżenie obejmuje dwie raty łącznie, co oznacza, że Klient musi mieć do spłaty minimum dwie raty, aby
mógł skorzystać z tej Korzyści. Suma kwot, o jakie nastąpiło Obniżenie Rat zostanie spłacona w dodatkowym miesięcznym Okresie Kredytowania. W
celu Obniżenia dwóch Rat Klient zobowiązany jest złożyć dyspozycję poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w panelu Strefy Klienta tj. „Obniżenie
dwóch rat o 50%”. W następstwie Obniżenia dwóch Rat, Okres Kredytowania ulegnie wydłużeniu o jeden (1) miesiąc, w którym to okresie Klient
zobowiązany będzie spłacić sumę kwot, o jakie nastąpiło obniżenie tj. w wysokości równoważnej jednej pełnej Racie określonej dla Pożyczki.
W stosunku do sumy kwot, o jakie nastąpiło Obniżenie dwóch Rat, w okresie, o jaki wydłużono termin spłaty nie będą naliczane odsetki. PROFI
CREDIT przekaże Klientowi uaktualniony Harmonogram Spłat. Skorzystanie z uprawnienia do Obniżenia dwóch Rat spowoduje zmianę RRSO, Okresu
Kredytowania oraz Dnia Ostatniej Raty dla danej Pożyczki, o czym PROFI CREDIT poinformuje Klienta za pomocą panelu Klienta w Strefie Klienta oraz
dodatkowo za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
b. Odroczenie spłaty jednej Raty: Klient ma prawo w całym Okresie Kredytowania do skorzystania z bezpłatnego odroczenia terminu spłaty jednej raty
w zamian za 100 Punktów („Odroczenie spłaty jednej Raty”). Odroczona rata zostanie spłacona w dodatkowym miesięcznym terminie Okresu
Kredytowania. W celu Odroczenia spłaty jednej Raty Klient zobowiązany jest złożyć dyspozycję poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w panelu
Strefy Klienta tj. „Odroczenie spłaty raty”. W następstwie Odroczenia spłaty jednej Raty termin spłaty Pożyczki ulegnie wydłużeniu o jeden
(1) miesiąc, w okresie którego Klient zobowiązany będzie do spłaty kwoty odroczonej raty. W stosunku do kwoty odroczonej raty w okresie, o jaki
wydłużono termin spłaty raty nie będą naliczane odsetki. PROFI CREDIT przekaże Klientowi uaktualniony Harmonogram Spłat. Skorzystanie z
uprawnienia spowoduje zmianę RRSO, Okresu Kredytowania oraz Dnia Ostatniej Raty, o czym PROFI CREDIT poinformuje Klienta za pomocą panelu
Klienta w Strefie Klienta oraz dodatkowo za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
c. Spłata jednej Raty Punktami (Rabat): Klient ma prawo w Okresie Kredytowania do dokonania w zamian za zebrane Punkty spłaty jednej (1) Raty w
zamian za 300 Punktów („Spłata jednej Raty Punktami (Rabat)”). Pod pojęciem „jednej raty”, na potrzeby niniejszego punktu c., rozumie się wartość
spłaty odpowiadającą kwocie jednej raty w wysokości części kapitałowej oraz odsetkowej, przy czym rzeczywista realizacja ww. spłaty jednej raty
odbywać się będzie kosztem rabatu przyznanego z wynagrodzenia PROFI CREDIT, w formie Prowizji, która została w całości sfinansowana Pożyczką.
W celu skorzystania ze Spłaty jednej Raty Punktami (Rabatu) Klient zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednie pole w panelu Strefy Klienta tj. „Spłata
Raty Punktami (Rabat)”. W następstwie skorzystania ze Spłaty jednej Raty Punktami (Rabatu) PROFI CREDIT obniża pierwotną kwotę Prowizji,
stanowiącej element Kredytowanych Kosztów Pożyczki, o kwotę równą kwocie jednej (1) Raty i dokonuje potrącenia tej kwoty z kwotą jednej (1) Raty
wskazanej przez Klienta. W związku z dokonanym potrąceniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, PROFI CREDIT nie będzie oczekiwał od Klienta
płatności jednej (1) Raty wskazanej przez Klienta. W następstwie skorzystania ze Spłaty jednej Raty Punktami (Rabatu) termin spłaty Pożyczki nie
ulegnie przedłużeniu. PROFI CREDIT przekaże Klientowi uaktualniony Harmonogram Spłat. Skorzystanie ze Spłaty jednej Raty Punktami (Rabatu) nie
spowoduje zmiany Okresu Kredytowania oraz Dnia Ostatniej Raty. W związku z obniżeniem pierwotnej kwoty Prowizji, skorzystanie ze Spłaty jednej
Raty Punktami (Rabatu) spowoduje zmianę (obniżenie) kwoty Prowizji, kwoty Pożyczki, kwoty Kredytowanych Kosztów Pożyczki, Całkowitego Kosztu
Pożyczki, Całkowitej Kwoty do Zapłaty oraz RRSO, o czym PROFI CREDIT poinformuje Klienta za pomocą panelu Klienta w Strefie Klienta oraz
dodatkowo za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
W sytuacji, gdy Klient nie wykorzysta zgromadzonych Punktów do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Pożyczki, Punkty przepadają.

§4 Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Niniejszy Regulamin Promocji obowiązuje od 01.04.2019 do 30.06.2019. Punkty naliczone w okresie obowiązywania Regulaminu Promocji będą mogły zostać
wykorzystane także po upływie okresu jego obowiązywania, na zasadach określonych w obowiązującym w danym czasie regulaminie.
Niniejszy Regulamin Promocji podlega prawu polskiemu. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na stronie https://proficredit.pl/faq/regulaminy. Treść Regulaminu
Promocji może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z miejsca, w którym został
udostępniony.
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