REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ „40 dni za darmo”
§ 1 Cel Regulaminu
Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na których odbywa się promocja „40 dni za darmo”
(dalej „Promocja”).
§ 2 Postanowienia Ogólne
1. Podstawę Promocji stanowi Regulamin.
2. Regulamin jest udostępniony Uczestnikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony
internetowej prestito.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie
i wydrukowanie.
3. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. W przypadku braku zgody
na którekolwiek postanowienie Regulaminu, prosimy nie korzystać z Promocji.
§ 3 Definicje
Pojęcia użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym
paragrafie:
1. Organizator – oznacza organizatora Promocji, którym jest spółka działająca pod firmą
AIQLABS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka
11/27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000551150, NIP:
5252607460, REGON: 360301004, o kapitale zakładowym w wysokości: 300.000 PLN,
wpisaną do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000183;
2. Pośrednik – oznacza spółkę działającą pod firmą Prouniq spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Inflancka 19/20, 00-189
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646481, REGON 365651200, NIP
5252680712, o kapitale zakładowym w wysokości: 200.000 PLN, wpisaną do rejestru
pośredników kredytu konsumenckiego pod numerem RPK RPK033909;
3. Pożyczka – oznacza kwotę wypłaconą Uczestnikowi przez Organizatora;
4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Promocji;
5. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną dokonującą z Organizatorem czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłaszająca
wolę zawarcia Umowy Pożyczki Ratalnej;
6. Umowa Pożyczki Ratalnej – oznacza umowę, na podstawie której, Organizator na
wniosek Uczestnika zobowiązuje się do przekazania Pożyczki wnioskowanej przez
Uczestnika, na zasadach w niej określonych;
7. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011
r., Nr 126, poz. 715, z późn. zm.).
§ 4 Okres Promocji
1. Promocja rozpoczyna się w dniu 21 czerwca 2021 roku roku i trwa do odwołania.

§ 5 Warunki skorzystania z Promocji
1. Promocja polega na możliwości zawarcia Umowy Pożyczki Ratalnej z Organizatorem przy
udziale Pośrednika. Z Promocji może skorzystać ten, kto:
a. ma ukończone nie mniej niż 21 lat i nie więcej niż 80 lat;
b. jest obywatelem polskim i ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
c. jest konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt 1) Ustawy;
d. wyrazi wobec Pośrednika wolę zawarcia Umowy Pożyczki Ratalnej;
e. nie zawarł dotychczas z Organizatorem Umowy Pożyczki Ratalnej;
f. posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Organizatora powstałych na skutek
zawarcia Umowy Pożyczki Ratalnej;
g. uzyska pozytywną ocenę zdolności kredytowej;
h. posiada aktywny profil na stronie internetowej Organizatora;
i. nie posiada zaległości pieniężnych względem Organizatora;
j. złoży wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki Ratalnej;
k. Posiada aktywny telefon komórkowy;
l. posiada aktywny rachunek bankowy w polskiej walucie;
m. udzieli Organizatorowi następujących zgód: na przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych, przekazywanie ich innym podmiotom w tych celach oraz
przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
2. Skorzystanie z Promocji następuje poprzez złożenie wniosku na stronie internetowej
Pośrednika www.prestito.pl, pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Organizatora, a
następnie zawarcie Umowy Pożyczki Ratalnej.
3. Zawarcie Umowy Pożyczki Ratalnej zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej
Uczestnika oraz ryzyka kredytowego. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że złożenie
wniosku nie oznacza zawarcia Umowy Pożyczki Ratalnej i nie skutkuje prawem Uczestnika
do domagania się zawarcia tej umowy z Organizatorem.
4. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
§ 6 Zasady Promocji
Uczestnik, który wyrazi wobec Organizatora wolę zawarcia Umowy Pożyczki Ratalnej i
spełni pozostałe warunki skorzystania z Promocji będzie miał prawo zawarcia Umowy
Pożyczki Ratalnej na następujących warunkach: w przypadku dokonania zwrotu kwoty
Pożyczki w terminie 40 (czterdziestu) dni od otrzymania kwoty Pożyczki, Uczestnik nie
zostanie obciążony żadnymi kosztami Pożyczki.
§ 7 Przetwarzanie danych osobowych
1. Organizator przetwarza Dane Osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, tj. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 94/46/WE
2. Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności i
zamieszczona w niej klauzula informacyjna.

§ 8 Reklamacje
1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Promocji.
2. Reklamacje można składać:
a) drogą pisemną - osobiście w lokalu Organizatora, obsługującym klientów, przy
ul. Staniewicka 12, 03-310 Warszawa, albo przesyłką pocztową na adres pocztowy
Organizatora: ul. Staniewicka 12, 03-310 Warszawa
b) w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny
Organizatora: kontakt@prouniq.pl
3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni
od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź zostanie udzielona
w postaci papierowej lub za pomocą trwałego nośnika. Na wniosek Uczestnika odpowiedź
może być dostarczona pocztą elektroniczną.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji
i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Organizator w informacji przekazywanej
Uczestnikowi, który wystąpił z reklamacją wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskazując
okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi
przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nieprzekraczający
60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
§ 9 Pozostałe postanowienia
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w przypadku
zaistnienia ważnej przyczyny, przez którą rozumie się:
a. zmianę przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa lub obowiązki Organizatora
lub Uczestnika;
b. przedłużenie lub skrócenie okresu Promocji;
c. zmianę sposobu przeprowadzania Promocji, spowodowaną względami technicznymi
lub technologicznymi.
2. O zmianie Regulaminu Organizator powiadamia Uczestników na adres e-mail lub poprzez
wysłanie wiadomości SMS z odpowiednią informacją. Zmieniony Regulaminu jest również
zamieszczany na stronie Serwisu.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Uczestnikowi odbywać się będzie
poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu.

