
WARUNKI PROMOCJI „Pożyczka z Rabatem" 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejsze warunki promocji („Warunki Promocji”) określają 

warunki uczestnictwa oraz zasady przeprowadzania promocji 

organizowanej pn. „Pożyczka z Rabatem” („Promocja”).  

2. Organizatorem Promocji jest spółka Visset sp. z o.o. z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, wpisana do 

Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000321413, posiadająca NIP 7792349040, REGON 

301012869, kapitał zakładowy 200.000,00 zł („Organizator”).  

3. Promocja przeprowadzona będzie na platformie internetowej 

Visset.pl pod adresem URL https://visset.pl/, zwanego dalej 

„Portalem”, w okresie od dnia 31 października 2019 roku od 

godziny 00:00:00 wg czasu GMT+01:00 do czasu jej odwołania 

przez Organizatora.  

4. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszych 

Warunkach Promocji, mają znaczenie takie jak nadane im  

w Ogólnych Warunkach Ramowej Umowy Pożyczki Gotówka 

na Szybko lub Ogólnych Warunkach Ramowej Umowy 

Pożyczki Gotówka w Obrocie (dalej łącznie „OWRUP”). 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, 

prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, 

która w terminie od dnia 31 października 2019 roku od godziny 

00:00:00 wg czasu GMT+01:00 spełni łącznie następujące 

warunki:  

a. złoży Wniosek o Pożyczkę; 

b. wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz 

jego partnerów biznesowych swoich danych osobowych w 

celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących 

produktów i usług oferowanych przez Organizatora oraz 

jego partnerów biznesowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu 

art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną; 

c. wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez Organizatora oraz jego partnerów biznesowych  

w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz 

automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu 

ustawy Prawo telekomunikacyjne; 

d. dokona Opłaty Weryfikacyjnej; 

§ 3 ZASADY PROMOCJI 

 

1. Jeżeli w okresie trwania Promocji Uczestnik zawrze  

z Organizatorem Umowę Pożyczki Gotówka na Szybko lub 

Umowę Pożyczki Gotówka w Obrocie, to Całkowita Kwota Do 

Zapłaty w rozumieniu OWRUP, zostanie obniżona o kwotę 

Rabatu w wysokości od 5 do 5,5 punktu procentowego 

Pożyczki. 

2. W przypadku braku spłaty Pożyczki udzielonej w ramach 

Promocji zgodnie z § 3 ust. 1 Warunków Promocji oraz 

postanowieniami OWRUP w terminie ustalonym w Umowie 

Pożyczki, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania 

przyznanego Rabatu w ramach Promocji, w związku  

z niewywiązaniem się Uczestnika z Warunków Promocji.  

3. W przypadku cofnięcia którejś ze zgód, o których mowa w § 2 

ust. 1 Warunków Promocji, w trakcie trwania Umowy Pożyczki 

Gotówka na Szybko albo Umowy Pożyczki Gotówka w Obrocie, 

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania przyznanego 

Rabatu w ramach Promocji, w wysokości obliczonej 

proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia 

trwania Umowy Pożyczki. 

 

§ 4 REKLAMACJE 

 

Reklamacje Uczestników dotyczące Promocji mogą być składane 

i będą rozpatrywane zgodnie z zapisami zawartymi w odpowiednim 

OWRUP.  

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian  

w Warunkach Promocji, przy czym zmiany Warunków Promocji 

będą miały zastosowanie jedynie do Uczestników, którzy 

zawarli Umowę Pożyczki od dnia następującego po dniu,  

w którym zaczęły obowiązywać te zmiany.  

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach 

Promocji mają zastosowanie postanowienia odpowiednio 

Ramowej Umowy Pożyczki Gotówka na Szybko oraz Umowy 

Pożyczki Gotówka na Szybko albo Ramowej Umowy Pożyczki  

Gotówka w Obrocie, Umowy Pożyczki Gotówka w Obrocie 

oraz odpowiednich OWRUP. 

 


