Regulamin Programu Korzyści Pożyczka + Plus
§1
1 Niniejszy Regulamin zwany dalej ,,Regulaminem” określa zasady korzystania z
Programu „Korzyści Pożyczka+PLUS” zwanego dalej „Programem”.
2 Organizatorem programu „Korzyści Pożyczka+PLUS”, jest Tusumi Sp. z o. o. z
siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000507929; reprezentowana przez Konstantina Viduto
- Prezesa Zarządu, kapitał zakładowy 50 000.00 PLN w całości opłacony, , zwana
dalej „Pożyczkodawcą”. Adres do korespondencji 15-399 Białystok, ul.
Składowa 12.
§2
1 Określenia użyte w Regulaminie :
a) Program „Korzyści Pożyczka + Plus” – oferta dająca możliwość uzyskania przez
Klienta kwoty 100,00 złotych po spełnieniu warunków określonych w dalszych
paragrafach..
b) Cykl – okres od uzyskania pierwszego punktu aż do przekroczenia limitu 100 pkt.
c) Uczestnik – Pożyczkobiorca, który przystąpił do programu.
§3
1 Program zaczyna obowiązywać od dnia 1 października 2015 r.
2 Przystąpienie do programu następuje w sposób dorozumiany po uzyskaniu
pierwszej pożyczki przez Pożyczkobiorcę po wprowadzeniu Programu.
3 W ramach Programu Uczestnik uzyskuje od Organizatora bezzwrotnie 100,00
złotych po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu.
4 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Programu w dowolnym czasie bez
podawania przyczyn oraz prawo do odmowy skorzystania z Programu przez
Pożyczkobiorcę.
5 Warunkiem otrzymania punktów w ramach Programu jest zwrot pożyczki w
terminie określonym w umowie pożyczki.
6 Punkty są doliczane do stanu wcześniejszego niezwłocznie po spłacie pożyczki.
7 Zestawienie ilości punktów dostępnych w programie uzależnione jest od
wysokości udzielonej pożyczki zgodnie z tabelą znajdującą się w § 6 Regulaminu.
8 Przekazanie kwoty 100 złotych nastąpi automatycznie po przekroczeniu 100
punktów przelewem ten sam rachunek bankowy, na który została przelana
ostatnia kwota pożyczki. Zmiana rachunku przez Uczestnika może zostać
dokonana zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej
9 Pzekroczenie 100 punktów powoduje, że uzyskane a niewykożystane punkty w
ramach jednego Cyklu przechodzą na kolejny.
10 Odmowę przyjęcia kwoty uzyskanej w ramach Programu Uczestnik wyraża w
formie pisemnej przesłanej na adres korespondencyjny przed dniem wypłaty
kwoty.

§4
Reklamacje dotyczące Programu należy składać pisemnie na adres Ogranizatora.
2 Pisemne uzasadnienie należy przesłać listem poleconym w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni od daty otrzymania promocyjnej pożyczki. Reklamacje przesłane
po terminie nie zostaną rozpatrzone.
3 Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi w terminie
30 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji. Decyzja Organizatora jest
ostateczna.
4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
postanowienia zawarte w Umowie Ramowej oraz Kodeksie Cywilnym.
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§5
Przystąpienie do programu oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym
Regulaminie.
2 Pożyczkodawca ma prawo do odwołania oraz do aktualizacji warunków Programu
w każdym czasie. Zmiany nie będą dotyczyły umów pożyczek w których okresie
trwania nastąpi zmiana.
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§6
Tabela
Przedział wysokości pożyczki

Ilość punktów

150

800

5

900

1500

10

1600

2500

20

2600

5000

25

