
 
 Regulamin Promocji TAKTO Finanse „Pożyczka z niższą ratą” 

 
§ 1. 

Postanowienia Ogólne 

 
Organizatorem promocji, pod nazwą: „Pożyczka z niższą ratą” (zwana dalej „Promocja 
TAKTO”) jest TAKTO Finanse sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 58-68, 
53-680 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia_Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000595762, NIP 8951852770, o kapitale zakładowym w wysokości 
1 100 000,00 PLN, który został wpłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). 

 

§ 2 

Przedmiot i czas trwania Promocji TAKTO 

 

1. Promocja trwa od 08.11.2017r. do 30.11.2017r. włącznie (dalej „Okres Promocji”). 

2. Promocja polega na obniżeniu - pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 3 
poniżej - wysokości opłaty prowizyjnej o 10-14 punktów procentowych, w zależności od 
wybranego okresu spłaty pożyczki TAKTO, w związku z czym opłata prowizyjna w okresie 
promocji wynosić będzie: 

a) 5% dla pożyczek udzielanych na okres 6 miesięcy; 

b) 19% dla pożyczek udzielanych na okres 12 miesięcy; 

c) 33% dla pożyczek udzielanych na okres 18 miesięcy; 

d) 47% dla pożyczek udzielanych na okres 24 miesięcy; 

e) 61% dla pożyczek udzielanych na okres 30 miesięcy; 

f) 61% dla pożyczek udzielanych na okres 36 miesięcy. 
 

§ 3 

Warunki Promocji TAKTO 

 

3. Z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, w Promocji TAKTO może wziąć udział wyłącznie nowy 
klient (zwany dalej „Uczestnikiem”), będący konsumentem, który: 

a) przed Okresem Promocji nie zawierał z Organizatorem żadnej umowy pożyczki; 

b) w Okresie Promocji zawarł z Organizatorem umowę pożyczki na okres 6, 12, 18, 24, 
30 lub 36 miesięcy; 

c) uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej przeprowadzoną przez Organizatora; 

d) nie posiada negatywnych wpisów w biurach informacji gospodarczej, w których 
Organizator dokonał sprawdzenia Uczestnika; 

e) posiada pozytywną informację o wywiązywaniu się z zobowiązań, ujawnioną w Biurze 
Informacji Gospodarczej BIG Info Monitor S.A., w którym Organizator dokonał 
sprawdzenia Uczestnika  

4. W Promocji nie może brać udziału: 

a) pracownik Organizatora oraz pracownik Spółek powiązanych z Organizatorem oraz 
jego rodzice, rodzeństwo, dzieci oraz małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii 
prostej oraz osoby fizyczne zamieszkujące pod tym samym adresem, co pracownik; 

b) klient, w odniesieniu do którego Organizator powziął informację gospodarczą o 
ujawnionym zadłużeniu w biurach informacji gospodarczych, w związku z dokonywaną 
oceną zdolności kredytowej; 

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami realizowanymi przez Organizatora. 
6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

 
§ 3. 

Reklamacje 



1. Wszelkie reklamacje należy składać: a. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie głównej 
Organizatora, ul. Braniborska 58-68, 53-680 Wrocław lub przesyłką pocztową na adres 
Organizatora: ul. Braniborska 58-68, 53-680 Wrocław z dopiskiem „reklamacja - Promocja 
TAKTO) b. e-mailem na adres: info@taktofinanse.pl z dopiskiem „reklamacja - Promocja 
TAKTO” 

2.  Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika oraz 
numer umowy Pożyczki a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia 
Uczestnika dotyczące usług świadczonych przez Organizatora oraz oczekiwania 
dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w 
formie pisemnej reklamacja powinna zawierać również podpis Uczestnika. 

3.  Organizator udziela Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak 
nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację 
będzie udzielona w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji 
poprzez jej wysłanie pocztą na adres Uczestnika. Odpowiedź na reklamację może zostać 
dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie 
odpowiedzi w terminie powyższych 30 dni Organizator wyjaśni Uczestnikowi przyczynę 
opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji 
i udzielenia odpowiedzi oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i 
udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do 
zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi 
przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa 
się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Uczestnika. 

 
§ 4. 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin dostępny jest na stronie WWW Organizatora tj. www.taktofinanse.pl; 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, za które 

uznaje się wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego 
Regulaminu; 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Promocją jest 
Organizator. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz do ich poprawiania.  

 

http://www.taktofinanse.pl/

