
 
REGULAMIN PROMOCJI „Pożyczka Zimowa” 

 
 

I. Postanowienia ogólne  
 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki promocji pod nazwą „Pożyczka 
Zimowa” (dalej „Promocja”), organizowaną przez spółkę pod firmą: Bonnier Business Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1, 03-738 Warszawa, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
000024847, NIP: 113-015-52-10, REGON: 011823316, o kapitale zakładowym 2 000 000 zł (dalej 
„Organizator”), uprawnienia i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji. 

2. Nagrodami w Promocji są bony o wartości 100 PLN (słownie: sto złotych) do wykorzystania w sieci 
sklepów „Biedronka” (dalej: „Nagrody”). 

3. Fundatorem Nagród jest spółka pod firmą: IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleje 
Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, zarejestrowaną jako podatnik pod 
numerem NIP 701-01-91-956, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł (dalej: 
„Partner”). 

4. Promocja dotyczy oferowanej przez Partnera pożyczki pod nazwą Pożyczka Zimowa na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Pożyczka”). 

5. Promocja rozpoczyna się w dniu 24.01.2018 r. i trwa do dnia 28.02.2018 r., przy czym 
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu Promocji według własnego uznania. 
Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania Promocji zostanie przekazana do publicznej 
wiadomości w serwisie działającym w domenie http://pozyczka-zimowa.pl/ (dalej: „Strona 
Promocji”). 

6. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Promocji, w tym rozpatrywania 

ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych, Organizator powoła komisję czuwającą nad prawidłowym 
przebiegiem Promocji (dalej: „Komisja Promocji”). 

 
II.  Zasady Promocji  

 
1. Osoba fizyczna będąca konsumentem może ubiegać się o pożyczkę na warunkach określonych 

Promocją oraz Regulaminem (dalej: „Klient”). Klienci, którzy zawrą z Partnerem umowę Pożyczki 
Zimowej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie stają się uczestnikami Promocji 
(dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem Pkt II.2 Regulaminu. 

2. Uczestnikami Promocji nie mogą być nierezydenci, pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 
członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo), pracownicy 
Partnera i obecni klienci Partnera. 

3. Promocja polega na otrzymaniu przez Uczestnika, który spełni wymagania, o których mowa w Pkt 

II.4 Regulaminu oraz wymagania indywidualnej oceny zdolności kredytowej dokonanej przez 

Partnera (dalej: „Najwyższa ocena”), promocyjnej stawki Rocznej Stopy Oprocentowania 

wynoszącej 0% i obniżonej prowizji za udzielenie pożyczki wynoszącej 1% wartości całkowitej kwoty 

pożyczki, za każdą miesięczną ratę do spłaty oraz uzyskaniu prawa do Nagrody. Uczestnikom, którzy 

nie uzyskają Najwyższej oceny przysługiwać będzie wyłącznie prawo do Nagrody. 

4. W celu uzyskania prawa do Nagrody osoba uprawniona do uczestnictwa w Promocji wykona 
następujące czynności:  
a) dokona rejestracji na Stronie Promocji,  
b) korzystając z zamieszczonego na Stronie Promocji hiperłącza (linku), poprawnie wypełni 

wniosek o Pożyczkę Zimową, podając swoje prawdziwe dane i prześle go do Partnera, 
korzystając z narzędzi dostępnych na Stronie Promocji (dalej: „Wniosek o Pożyczkę”), 

c) na podstawie danych zawartych we Wniosku o Pożyczkę otrzyma od Partnera ofertę zawarcia 
umowy, której przedmiotem będzie Pożyczka, 

d) w terminie 7 dni od przesłania Wniosku o Pożyczkę zgodnie z Pkt II.4b Regulaminu, jednakże 
nie później niż do 7.03.2018 r. (włącznie) zawrze z Partnerem na podstawie Wniosku o Pożyczkę 
umowę dotyczącą Pożyczki i nie odstąpi od zawartej w ten sposób umowy w okresie wskazanym 
w umowie o Pożyczkę (14 dni). 

5. Organizator zastrzega, iż Wnioski o Pożyczkę składane z innego źródła w Internecie niż 
za pośrednictwem Strony Promocji, jak również Wnioski o Pożyczkę złożone po dniu zakończenia 



Promocji nie będą brały udziału w Promocji. Źródło pochodzenia formularza nie może również zostać 
zmienione podczas podpisywania umowy o Pożyczkę. 

6. Prawo do Nagrody w ramach Promocji przysługuje każdemu Uczestnikowi, który spełni wymagania 

określone w Regulaminie. Uczestnik nie może przenosić praw nabytych w ramach Promocji na osoby 

trzecie lub żądać ich wymiany na ekwiwalent pieniężny. 

7. O przyznaniu Nagrody Uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do dnia 30.04.2018 r., 
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji 
na Stronie Promocji stosownie do Pkt II.4a Regulaminu. 

8. Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora w ten sposób, że w terminie czternastu (14) dni 
roboczych od dnia przekazania Uczestnikowi informacji o przyznaniu Nagrody, na adres poczty 
elektronicznej wskazany przez Uczestnika przy rejestracji na Stronie Promocji (zgodnie z Pkt II.4a 
Regulaminu), Organizator prześle Nagrodę w formie kodu alfanumerycznego do wykorzystania 
w terminie ważności Nagrody. 

9. Nagroda może zostać wykorzystana w sklepach stacjonarnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
sieci „Biedronka” prowadzonych przez spółkę pod firmą: Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą 
w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222483, posiadająca NIP: 7791011327, kapitał 
zakładowy 715 000 000,00 zł w całości wpłacony, na następujących zasadach:  
a) Nagroda jest ważna przez dwanaście (12) miesięcy, licząc od dnia 15.03.2018 roku i powinna 

zostać wykorzystana w okresie jej ważności; 

b) Nagroda może być używana wielokrotnie do wartości 100 zł (sto złotych); 

c) aby móc zrealizować Nagrodę, Uczestnik powinien poinformować kasjerkę, że będzie korzystać 
z Nagrody i PO ZESKANOWANIU OSTATNIEGO PRODUKTU w kasie podać 13 - cyfrowy kod 
Nagrody, który otrzyma na zasadach opisanych w Regulaminie; 

d) Nagroda może być wykorzystana w częściach do wyczerpania limitu, o którym mowa w pkt b) 
powyżej; 

e) w przypadku gdy wartość nabywanego towaru jest wyższa od wartości nominalnej Nagrody, 
Uczestnik jest obowiązany dopłacić różnicę w cenie przy pomocy jednej z metod płatności 
dostępnej w sklepie sieci „Biedronka”; 

f) jeżeli wartość nabywanego towaru jest niższa od wartości nominalnej Nagrody, saldo Nagrody 
zostanie pomniejszone o kwotę należną za zrealizowane zakupy;  

g) saldo Nagrody jest umieszczone każdorazowo na wydruku z paragonu fiskalnego, 
potwierdzającego zakup towaru lub usługi z wykorzystaniem Nagrody; 

h) w przypadku zwrotu towarów zakupionych przy użyciu Nagrody, zwrot płatności zostanie 
dokonany na tradycyjną Kartę Podarunkową Biedronki, której zasady użytkowania 
przedstawione są na stronie https://kartypodarunkowe.biedronka.pl/strona/dlaklienta; 

i) w przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Nagrody, o którym mowa w pkt a) 
powyżej, pozostaną na nim niewykorzystane środki pieniężne, ich wypłata w postaci gotówki nie 
będzie możliwa – niewykorzystane środki bezzwrotnie przepadają. 

10. Organizator zastrzega, iż warunkiem uzyskania Nagrody jest podanie na Stronie Promocji pełnych 
i prawdziwych danych Uczestnika (w tym danych kontaktowych). 

11. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Promocji w sposób, o którym 
mowa w Regulaminie w terminie pięciu (5) dni roboczych od powiadomienia Uczestników 
o przyznaniu Nagrody, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

12. Nagrody w Promocji nie mogą być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia, a także nie 
mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników. 

13. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w ramach Promocji. 
14. W przypadku niemożności przekazania Nagrody Uczestnikowi, w szczególności w wyniku 

niepoprawnie wskazanego przez Uczestnika adresu poczty elektronicznej, Nagroda pozostaje 
do dyspozycji Organizatora. 

 
III. Naruszenie postanowień Regulaminu  
 
1. Każde naruszenie postanowień Regulaminu wiąże się z możliwością wyłączenia Uczestnika z udziału 

w Promocji oraz możliwością pozbawienia Uczestnika prawa do Nagrody. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na decyzję 
Organizatora w trybie określonym w Pkt IV.6 - 8 Regulaminu. 

2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych identyfikujących Uczestnika stanowi naruszenie 
niniejszego Regulaminu i wyklucza możliwość uzyskania prawa do Nagrody. 

3. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu. 
4. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Promocji, adres url 

Wniosku o Pożyczkę lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub 



z Regulaminem, czy też podejmują jakiekolwiek inne działania mogące mieć potencjalnie wpływ 
na przebieg Promocji, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Promocji 
i utracić prawo do Nagrody. Uczestnikowi takiemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji 
na decyzję Organizatora w trybie określonym w Pkt IV.6 – 8 Regulaminu. 

 
IV. Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Partnera z tytułu Pożyczki, jak również 

za decyzje Uczestników Promocji o zawarciu z Partnerem umowy o udzielenie Pożyczki. 
2. Rejestracja na Stronie Promocji jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu. 
3. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie ich zgody 

wyrażonej podczas rejestracji na Stronie Promocji i tylko w zakresie tam wskazanym w celu 
wywiązania się przez Organizatora ze swoich obowiązków wynikających z Promocji. Dane osobowe 
Uczestników Promocji przetwarzane będą także przez Partnera na podstawie ich zgody wyrażonej 
podczas wypełniania wniosku na Stronie Promocji w zakresie tam wskazanym, w celu oceny przez 
Partnera Wniosku o Pożyczkę. 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator, w zakresie niezbędnym 
do wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu oraz Partner w zakresie 
obowiązków wynikających z Wniosku o Pożyczkę. 

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Uczestnikom przysługuje 
prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć 
wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości e-mail, na 
adres e-mail: kontakt@zgarnijpremie.pl o treści „REZYGNACJA”. Cofnięcie zgody w okresie trwania 
Promocji jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Promocji. Podanie danych 
osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Promocji. 
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

6. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem 
przysługuje każdemu Uczestnikowi Promocji w trakcie Promocji oraz w ciągu 14 (czternastu) dni 
od daty zakończenia Promocji. 

7. Reklamacje należy składać drogą mailową z adresu mailowego Uczestnika, który został wykorzystany 
w procesie rejestracji na Stronie Promocji, na adres poczty elektronicznej Organizatora: 
kontakt@zgarnijpremie.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję Promocji w ciągu 14 
(czternastu) dni od jej otrzymania w powyższy sposób. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi 
pocztą na adres podany przez Uczestnika Promocji składającego reklamację. 

8. Uczestnikowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, jak również, co do roszczeń 
nierozpatrzonych w ramach postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo do dochodzenia 
roszczeń na drodze sądowej przed właściwym sądem powszechnym. 

9. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału 
w Promocji będzie zawierało naruszenie prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. 

10. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają 
charakter informacyjny. 

11. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, o czym 
niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację w Serwisie Promocji. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz Regulamin. 


