REGULAMIN PROMOCJI "POŻYCZKA ZA 1GR"
§ 1 DEFINICJE
Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:
1. SMS365.PL – Midway Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie (00-095) przy Plac Bankowy 2, telefon 22 100 58 00. NIP: 701-056-15-60,
REGON: 364027534. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000364027534. Midway Invest Sp. z o.o. działa
jako broker, to jest pośrednik kredytowy zbierający oferty różnych instytucji
pożyczkowych. Konsument w razie zaakceptowania oferty zawiera umowę z instytucją
pożyczkową za pośrednictwem Midway Invest Sp. z o.o.
2. TLENO.PL – Pożyczkodawca, CAPITAL SYSTEM spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-989) przy ulicy Krucza 16/22 lok. III p,
NIP: 5213720933, REGON: 363650120, KRS: 598912, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, kapitał zakładowy: 205.000 PLN.
3. MASZGOTOWKE.PL – Pożyczkodawca, MAESTRA GROUP spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-236) przy ulicy Świętojerska 5/7 lok.
303, NIP: 5213720703, REGON: 363640 847, KRS: 0000598970, sąd rejestrowy: Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 201.000 PLN.
4. KLIENT – oznacza konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który wyraził zainteresowanie
skorzystaniem z usług świadczonych przez Pożyczkodawcę, za pośrednictwem
Pośrednika.
5. OPŁATA REJESTRACYJNA - Opłata rejestracyjna w wysokości 1 grosza (0,01 PLN),
którą zgodnie z Umową Pożyczki Pożyczkobiorca przelewa na Rachunek bankowy
Pożyczkodawcy ze swojego rachunku bankowego. Opłata rejestracyjna nie podlega
zwrotowi.
6. POŻYCZKA – oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych w złotych, wypłaconych
Klientowi przez Pożyczkodawcę na podstawie Umowy pożyczki.
7. PROMOCJA – oznacza promocję „Pożyczka za 1gr”.
8. PROMOCYJNA POŻYCZKA – oznacza Pożyczkę, od której Pożyczkodawca nie nalicza
się opłat oraz prowizji, o Rzeczywistej Stopie Oprocentowania (RRSO) wynoszącej
0,12% dla pożyczki na okres 15 dni oraz 0,06% dla pożyczki na okres 30 dni,
w przypadku terminowej spłaty Promocyjnej Pożyczki. Jedyny koszt pożyczki to opłata
rejestracyjna.
9. REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin Promocji.
10. STRONA INTERNETOWA – oznacza stronę internetową Pośrednika, będącą
własnością Midway Invest Sp. z o.o., znajdującą się pod adresem
https://www.sms365.pl.
11. TERMIN SPŁATY – oznacza ostatni dzień, w którym Klient zobowiązany jest spłacić
kwotę Pożyczki wraz z wszelkimi należnymi kosztami określonymi w Umowie pożyczki.
Jeżeli Termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za Termin spłaty
uznaje się kolejny dzień roboczy. W przypadku Promocyjnej Pożyczki, Termin spłaty jest
ostatnim dniem, w którym Klient może dokonać spłaty pożyczki bez poniesienia opłat
oraz prowizji. Jeżeli Klient przekroczy Termin spłaty, zostaną naliczone koszty oraz
opłaty, zgodne z Tabelą Opłat i Prowizji znajdującej się w Umowie Ramowej Pożyczki.
12. UCZESTNIK – oznacza Klienta, który spełnił opisane w Regulaminie warunki
uczestnictwa w Promocji.
13. UMOWA RAMOWA - określa warunki udzielenia przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy
pożyczek gotówkowych (zwanych dalej Pożyczką/Pożyczką Refinansującą,
Pożyczkami/Pożyczkami Refinansującymi, Umową Pożyczki/Umową Pożyczki
Refinansującej, Umowami Pożyczek/Umowami Pożyczek Refinansujących). Na

niniejszą umowę składają się warunki umowy pożyczki wraz z załącznikami. Wzory
Umów Ramowych znajdują się pod adresem: https://www.sms365.pl/wzory_umow.
14. UMOWA POŻYCZKI - oznacza pierwszą i każdą następną umowę o Pożyczkę/Pożyczkę
Refinansującą zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą za pośrednictwem
Pośrednika, na podstawie zawartej Ramowej Umowy Pożyczki.
15. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI - wniosek Pożyczkobiorcy o udzielenie
Pożyczki/Pożyczki Refinansującej przez Pożyczkodawcę na warunkach oraz w sposób
określony w niniejszej Umowie Ramowej.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa oraz zasady
przeprowadzania promocji organizowanej pt. „Pierwsza pożyczka za 1gr” („Promocja”).
2. Organizatorami Promocji są:




CAPITAL SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie (00-989) przy ulicy Krucza 16/22 lok. III p, NIP: 5213720933,
REGON: 363650120, KRS: 598912, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, kapitał zakładowy: 205.000 PLN.
MAESTRA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie (00-236) przy ulicy Świętojerska 5/7 lok. 303, NIP: 5213720703,
REGON: 363640 847, KRS: 0000598970, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, kapitał zakładowy: 201.000 PLN.

, zwani dalej „Organizatorami”.
3. Promocja przeprowadzona będzie na platformie internetowej SMS365.pl pod adresem
URL: https://www.sms365.pl , zwaną dalej „Stroną internetową”.
4. Promocja jest przeznaczona dla nowych Klientów, którzy w okresie trwania Promocji
spełnią warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu.
5. Promocja będzie trwać od 12.01.2017 r. do odwołania.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania promocji, bądź jej wstrzymania bez
podania przyczyny w dowolnym momencie.
7. Promocja odbywała się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, która w terminie od dnia 12.01.2016 r., złoży pierwszy Wniosek
o Pożyczkę, dokona Opłaty Weryfikacyjnej w celu zawarcia z Organizatorem Ramowej
Umowy Pożyczki („Umowa”) na podstawie Regulaminów, a która nie skorzysta w tym
czasie z innej promocji organizowanej przez Organizatora.
2. Uczestnik Promocji musi spełniać warunki określone w punkcie 3 Umowy Ramowej.
3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne
osoby biorące udział i współpracujące w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, a także
członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.
4. Uczestnikiem nie może być osoba która w dniu rozpoczęcia Promocji pozostaje stroną
Umowy lub która była już stroną Umowy lub która odstąpiła od Umowy.
5. Uczestnik może tylko raz wziąć udział w Promocji.
§ 4 ZASADY PROMOCJI
1. Jeżeli w okresie trwania Promocji Uczestnik zawrze z Organizatorem Umowę i zostanie mu
wypłacona pierwsza pożyczka, Całkowity koszt Pożyczki w rozumieniu niniejszego
Regulaminu, będzie wynosił 1 grosz (0,01 PLN) obowiązującego w okresie Promocji

Całkowitego kosztu Pożyczki. Uczestnik nie poniesie kosztów związanych z odsetkami
i prowizją.
2. W przypadku braku dokonania przez Uczestnika spłaty kwoty Pożyczki w Terminie spłaty,
postanowienia niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania, a Uczestnik będzie
zobowiązany do zwrotu na rzecz Organizatora kwoty Pożyczki wraz z naliczonymi opłatami
oraz kosztami odpowiednio, znajdujących się w § 12 Umowy Ramowej Pożyczki.
3. Udzielenie pożyczki zależy tylko i wyłącznie od Organizatorów (Pożyczkodawców).
Pożyczkodawca ma prawo odmówić udzielenia Pożyczki Pożyczkobiorcy, informując
o braku możliwości udzielenia Pożyczki. Spełnienie przez Pożyczkobiorcę warunków
udzielenia Pożyczki w myśl Umowy Ramowej nie uprawnia do jakiegokolwiek roszczenia
o wypłatę Pożyczki, jak i innych roszczeń związanych z odmową udzielenia Pożyczki.
4. W przypadku spełnienia warunków określonych w § 3 niniejszego Regulaminu, Organizator
udzieli Uczestnikowi Promocyjnej pożyczki, zgodnie z poniżej wskazanymi warunkami:
Warunki udzielenia pożyczki dla Promocyjnej pożyczki
Całkowita
kwota pożyczki

Opłata
rejestracyjna

Prowizja

Odsetki

Kwota
spłaty

RRSO

Okres

200 PLN

0,01 PLN

0 PLN

0 PLN

200 PLN

0,12 %

15 dni

200 PLN

0,01 PLN

0 PLN

0 PLN

200 PLN

0,06 %

30 dni

§ 5 REKLAMACJE
1. Reklamacje Uczestników dotyczące Promocji mogą być składane drogą elektroniczną na
adres: info@sms365.pl .
2. Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika powinna zawierać co najmniej: imię
i nazwisko Uczestnika, numer PESEL Uczestnika, numer ID Uczestnika, oświadczenie
dotyczące przedmiotu reklamacji.
3. Termin rozpatrzenia przez Organizatora reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego. Do terminu, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wlicza się okresu dostarczenia przez Uczestnika
informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, liczonego od momentu wystąpienia
przez Organizatora do Uczestnika o dostarczenie informacji do chwili dostarczenia tych
informacji przez Uczestnika.
4. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika drogą elektroniczną na
adres e-mail podany przez Uczestnika przy zawieraniu Umowy.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany
Regulaminu będą miały zastosowanie jedynie do Uczestników, którzy zawarli Umowę od
dnia następującego po dniu, w którym zaczęły obowiązywać te zmiany.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Umowy
Ramowej Pożyczki, Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
4. Ogólne Warunki Umowy Pożyczki, wzór Umowy, Regulamin Świadczenia Usług Drogą
Elektroniczną są dostępne na stronie internetowej https://www.sms365.pl

