
REGULAMIN PROMOCJI

„Jesienna Promocja”

ORGANIZATOR
§ 1.

Organizatorem  Promocji  pt.  „Jesienna  Promocja”  jest  Adam  Zawisza,  Anna  Gorzawska,  Grzegorz

Czebotar, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „NOBILES

2” S. C.  z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul.  Fabrycznej 12, posiadającą nr NIP:  646-249-48-50,

REGON: 276955883, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEiDG).

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2.

Użytym w niniejszym Regulaminie słowom, Organizator nadaje następujące brzmienie:

a. Darowizna – Umowa darowizny pieniężnej na rzecz Klubu Sportowego „Soła” Oświęcim lub Fun-

dacji „Bliżej Szczęścia” z siedzibą w Tychach w wysokości 1%  Kwoty alokacji kapitału.

b. Kwota alokacji kapitału – jest to kwota, do której wysokości Nowy Uczestnik może kupować Po-

życzki i do której wysokości będzie otrzymywać od Organizatora oferty zakupu Pożyczek;

c. Nowy Uczestnik – każda osoba, która w okresie obowiązywania niniejszej Promocji zawrze z Or-

ganizatorem Umowę dostępu do systemu i dokona zakupu Pożyczek;

d. Organizator – oznacza właścicieli systemu sprzedaży pożyczek Pro-Zysk tj. Adama Zawisza, Annę

Gorzawską, Grzegorza Czebotar, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki

cywilnej pod firmą „NOBILES 2” S. C. z siedzibą 43-100 Tychy przy ul. Fabrycznej 12, posiadającą

nr NIP: 646-249-48-50, REGON: 276955883;

e. Pro-Zysk – oznacza serwis internetowy www.pro-zysk.pl, za pomocą którego Organizator wysta-

wia na sprzedaż prawa majątkowe wynikające z umów pożyczki gotówkowej, których Organizator

jest wierzycielem;

f. Pożyczka – oznacza przedmiot umowy pożyczki gotówkowej zawartej pomiędzy Pożyczkodawcą a

Pożyczkobiorcą, obejmujący środki pieniężne, których wierzycielem jest Organizator;

g. Pożyczkodawca – Nummus Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ty-

chach, 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem: 0000516793, o nr NIP: 6462934177, nr REGON: 243587103, o kapitale

zakładowym w wysokości 200 000,- złotych;

h. Pożyczkobiorca  – każda osoba, względem której Organizator posiada wierzytelność z tytułu zawartej

umowy pożyczki;

i. Regulamin – niniejszy dokument, który określa zasady Promocji pt. „Jesienna Promocja”;



j. Umowa przeniesienia prawa majątkowego – umowa cywilnoprawna,   na podstawie której

Nowy Uczestnik staje się właścicielem Pożyczki;

k. Umowa dostępu do systemu – umowa cywilnoprawna, na podstawie której Nowy Uczestnik uzy-

skuje dostęp do systemu sprzedaży pożyczek Pro-Zysk.

ZASADY UCZESTNICTWA
§ 3.

1. Niniejsza Promocja obowiązuje w okresie od dnia 4 listopada 2016 roku do dnia 2 stycznia 2017

roku do godz. 15.00. O skorzystaniu z Promocji w czasie jej obowiązywania decyduje data zawarcia

Umowy dostępu do systemu.

2. Z Promocji może skorzystać każdy Nowy Uczestnik, który spełni łącznie następujące warunki:

a. W okresie obowiązywania promocji podpisze z Organizatorem Umowę dostępu do systemu;

b. Dokona w okresie obowiązywania Promocji zakupu wybranych Pożyczek, uprzednio wystawio-

nych na sprzedaż przez Organizatora.

3. Nowy Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

Nowy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwier-

dza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. 

ZASADY PROMOCJI

§ 4.

1. W okresie obowiązywania Promocji, Nowy Uczestnik po podpisaniu Umowy dostępu do systemu,

będzie otrzymywać od Organizatora oferty zakupu Pożyczek gotówkowych do górnego limitu Kwo-

ty alokacji kapitału, ustalonej przez Nowego Uczestnika.

2. Nowy Uczestnik w okresie obowiązywania niniejszej Promocji ma możliwość dokonywania zakupu

przedstawionych ofert Pożyczek bez dokonania Darowizny. Na podstawie wartości zakupionych

Pożyczek,  Nowemu Uczestnikowi zostanie ustalona Kwota alokacji  kapitału na okres od dnia 3

stycznia 2017 roku do dnia 2 stycznia 2018 roku bez dokonania darowizny, na warunkach, o któ-

rych mowa poniżej.

3. Organizator w dniu 2 stycznia 2017 roku o godz. 15.00, sprawdzi aktualną wartości zakupionych

Pożyczek (aktualna wartość zakupionych pożyczek znajduje się w zakładce „Kapitał” w systemie

Pro-Zysk), która stanowić będzie podstawę do wyliczenia Kwoty alokacji kapitału na okres od dnia

3 stycznia 2017 roku do dnia 2 stycznia 2018 roku.

4. Wartość, o której mowa w ust. 3 powyżej zostanie powiększona o 30 % aktualnej wartości zaku-

pionych Pożyczek. Otrzymana kwota stanowić będzie wysokość Kwoty alokacji kapitału w okresie

od dnia 3 stycznia 2017 roku do dnia 2 stycznia 2018 roku, od której Nowy Uczestnik nie dokonuje

Darowizny.

5. W przypadku gdy Nowy Uczestnik po dniu 2 stycznia 2017 roku zadeklaruje podniesienie Kwoty

alokacji kapitału ponad wartość wyliczoną zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 i 4 powyżej,



będzie on zobowiązany do zapłaty Darowizny wyliczonej na podstawie różnicy pomiędzy warto-

ścią zadeklarowanej Kwoty alokacji kapitału, a wartością Kwoty alokacji kapitału, obliczoną zgod-

nie z ust. 3 i 4 powyżej.

Przykład:

Nowy Uczestnik, chcąc skorzystać z niniejszej promocji w dniu 7 listopada 2016 roku podpisuje umowę

dostępu do systemu, na podstawie której otrzymuje dostęp do systemu sprzedaży pożyczek „Pro-Zysk”, za

pośrednictwem  którego  zamierza  dokonywać  zakupu  wybranych  pożyczek  gotówkowych.  Ustawia

alokację kapitału na kwotę 50.000,- zł. W okresie od dnia 7 listopada 2016 roku do dnia 2 stycznia 2017

roku Nowy Uczestnik dokonuje zakupu wystawionych na sprzedaż pożyczek gotówkowych.  Po okresie

obowiązywania niniejszej promocji Organizator sprawdza aktualną wartość zakupionych pożyczek na

dzień  2  stycznia  2017  roku.  Aktualna  wartość  zakupionych  pożyczek  wynosi  48.000,-  zł.  Powyższa

wartość  zostaje  automatycznie  powiększona  o  30%  ww.  wartości,  co  daje  nam  kwotę   62.400,-  zł.

Otrzymana wartość stanowi kwotę alokacji kapitału na okres od dnia 3 stycznia 2017 roku do dnia 2

stycznia  2018  roku,  od  której  Nowy  Uczestnik  nie  dokonuje  darowizny.  Nowy  Uczestnik   po  okresie

obowiązywania promocji np. w dniu 2 stycznia 2017 roku deklaruje chęć podwyższenia wartości alokacji

kapitału o 20.000,- zł, ponad wartość otrzymaną na podstawie powyższego wyliczenia, co łącznie daje

mu kwotę alokacji kapitału na poziomie 82.400,- zł. W takim przypadku Nowy Uczestnik zobowiązany

jest do zapłaty darowizny w wysokości 1% od zadeklarowanej kwoty 20.000,- zł, co daje kwotę 200,- zł.

DANE OSOBOWE
§ 5.

Administratorem danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu jest  Adam Zawisza,

Anna Gorzawska, Grzegorz Czebotar, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki

cywilnej pod firmą „NOBILES 2” S. C. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Fabrycznej 12, posiadającą

nr NIP: 646-249-48-50, REGON: 276955883, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Dane osobowe Nowego Inwestora przetwarzane będą

w  celu  skorzystania  z  Promocji. Dane  Osobowe  mogą  być  udostępniane  wyłącznie  podmiotom

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Nowy klient posiada prawo dostępu do treści swoich

danych oraz ich poprawiania.

REKLAMACJE
§ 6.

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji można składać drogą pisemną  na ad-

res: P. U. H. „NOBILES 2” S. C. 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 12, z dopiskiem „Pro-Zysk Jesienna Pro-

mocja” – REKLAMACJA”.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje przez cały okres obowiązywania Promocji oraz przez okres

kolejnych 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu obowiązywania Promocji.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Nowego Uczestnika, adres oraz opis zdarzenia sta-

nowiącego podstawę reklamacji.



4. Reklamacja  złożona  przez  Nowego  Uczestnika,  zostanie  rozpatrzona  przez  Organizatora  nie-

zwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O wyniku postępowa-

nia reklamacyjnego Nowy Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej, na wskazany ad-

res. Informacja, o której mowa powyżej może zostać dostarczona na wniosek Nowego Uczestnika

za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.

5. W  szczególnie  skomplikowanych  przypadkach,  uniemożliwiających  rozpatrzenie  reklamacji  i

udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Organizator zastrzega sobie

prawo do poinformowania Nowego Uczestnika w sposób, o którym mowa w ust.  4 powyżej,  o:

przyczynach opóźnienia; okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może prze-

kroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia

nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7.

1. Regulamin Promocji dostępny jest przez cały okres jej trwania na stronie internetowej Or-

ganizatora, tj. http://www.pro-zysk.pl/aktualnosci,119,jesienna-promocja/.

2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązany jest do dzia-

łania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące

przepisy prawa.

4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejsze-

go Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań

związanych z niniejszą Promocją rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo

sąd powszechny. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2016 roku.

http://www.pro-zysk.pl/aktualnosci,119,jesienna-promocja/

