REGULAMIN
„POŻYCZKA Z BONEM”

I. DEFINICJE
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1.

Organizator – TAKTO Finanse Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy Szczytnickiej 11, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000595762, NIP: 8951852770, REGON
020114060, o kapitale zakładowym w wysokości 1 100 000,00 złotych, opłaconym w całości.

2.

Klient (Uczestnik) oznacza osobę, która w czasie trwania promocji otrzymała pozytywną decyzję kredytową i zawarła
z Organizatorem umowę pożyczki.

3.

Okres trwania promocji – rozpoczyna się od 8 listopada 2022 roku i trwa do 30 listopada 2022 roku.

4.

Partner - Klient może wnioskować za pośrednictwem Platformy Obsługi Wniosków dostępnej w internecie między
innymi na stronie www.bankovo.pl i innych partnerów. Administratorem danych pozostawionych na Platformie
Obsługi Wniosków jest AL Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40 – 855), ul.
Tarasa Szewczenki 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000646878, NIP 6751565906, o kapitale zakładowym w wysokości 8.750,00 zł. Ochrona danych odbywa się
zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na
zabezpieczonych serwerach.

5.

Promocja opisana w niniejszym Regulaminie sprzedaż premiowa, polegająca na tym, że po spełnieniu warunków
określonych w Regulaminie w czasie trwania Promocji Uczestnik może otrzymać bon e-kod.

6.

Regulamin Promocji – niniejszy Regulamin.

7.

Bon (e-kod) – 100 zł nagroda przewidziana w Promocji: elektroniczny kod na okaziciela o wartości 100 zł,
uprawniający jego posiadacza do zakupu towarów lub usług oferowanych do sprzedaży we wszystkich sklepach
„Biedronka” prowadzonych przez Jeronimo Martins Polska S.A.z siedzibą w Kostrzynie (62-025), ul. Żniwna 5,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Poznaniu –Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222483, NIP
779-10-11-327, REGON 630303023, kapitał zakładowy w wysokości 798.214.120,00zł, wpłacony w całości.

8.

Strona Internetowa –strona www.taktofinanse.pl i www.taktoeasy.pl

II. Zasady i warunki uczestnictwa w Promocji
1. Udział w Promocji może wziąć Klient, który łącznie spełni następujące warunki:
a. w czasie trwania Promocji złożył wniosek o przyznanie pożyczki na stronie www.taktofinanse.pl i
www.taktoeasy.pl lub na stronie Partnera AL Finance Spółka z o.o., m.in. www.bankovo.pl i innych
partnerów i wnioskowana pożyczka zostanie mu udzielona przez Organizatora. Poprzez fakt
udzielenia pożyczki gotówkowej rozumiemy zawarcie z Organizatorem Umowy Pożyczki.
b. z promocji mogą skorzystać osoby z dobrą historią kredytową - decyzja podejmowana jest po pobraniu
aktualnego raportu BIK Klienta. Klient nie może mieć opóźnień w spłacie swoich zobowiązań we
c.

2.
3.

wszystkich instytucjach finansowych.
Sprzedaż pożyczek gotówkowych uprawniających do wzięcia udziału w promocji rozpocznie się 08
listopada 2022 roku i zakończy w dniu 30 listopada 2022 roku o godzinie 23:59:59. Pożyczki udzielone
po wyżej wskazanym terminie nie uprawniają do wzięcia udziału w Promocji.

Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba
fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową,
W przypadku, gdy Uczestnik w trakcie trwania Promocji odstąpi od Umowy pożyczki gotówkowej zawartej w
terminie wymienionym w pkt II, wówczas traci status Uczestnika Promocji oraz traci prawo do otrzymania bonu.

III

4.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Partnera oraz osoby współpracujące z
Organizatorem oraz Partnerem uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu

5.

Bon e-kod będzie przyznawany przez Organizatora w razie spełnienia przez Klienta Warunków Promocyjnych,
przewidzianych w Regulaminie, przekazywany w wiadomości sms na dane podane podczas wypełniania
wniosku pożyczkowego w terminie nie późniejszym niż 30 dni roboczych od zakończenia Promocji.

Zasady wysyłki oraz korzystania z bonów (e-kodów)
1.

Bon E-Kod wraz z datą jego ważności przekażemy Ci w formie wiadomości SMS w terminie 30 dni od daty
zawarcia umowy pożyczki.

2.

Aby skorzystać z bonu e-kodu, podaj unikalny 13-cyfrowy kod po zeskanowaniu ostatniego z produktów w kasie
sklepu sieci Biedronka-przed tym, jak zapłacisz za zakupy.

3.

Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z bonu e-kodu.

4.

Jeśli wartość towarów jest wyższa od wartości bonu e-kodu, będziesz musiał dopłacić różnicę w cenie.

5.

Bon E-kod może być wykorzystywany wielokrotnie do maksymalnej wartości 100 zł.

IV Reklamacje i odpowiedzialność
1.

2.
3.
4.

Wszelkie reklamacje związane z realizacją przez Organizatora postanowień niniejszego Regulaminu należy
wysłać listownie na adres TAKTO Finanse Sp. z o.o. ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław z dopiskiem
„Reklamacja – Promocja – bon do Biedronki”, w terminie 60 dni od daty zakończenia Promocji.
Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Organizatora.
Reklamacja powinna zawierać imię nazwisko, nr klienta, adres zamieszkania składającego reklamację, adres email, nr telefonu oraz dokładny opis powodu reklamacji.
Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 21 dni od dnia jej zgłoszenia. O zajętym stanowisku Organizator
poinformuje zgłaszającego reklamację na piśmie.

V Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.taktofinanse.pl.
Uczestnicy Promocji, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania danych osobowych dla
celów organizacji Promocji, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów
Organizatora.
Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawiania treści
swoich danych osobowych oraz prawo zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Informacje o ochronie danych osobowych znajdziesz na
stronie https://taktofinanse.pl/ochrona-danych-osobowych
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
Szczegółowe zasady realizacji zamówienia z wykorzystaniem e-kodu są określone przez jego wystawcę
Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie i dostępne w Regulaminie „e-kodów” na stronie
internetowejhttps://kartypodarunkowe.biedronka.pl/strona/dlaklienta.
W przypadku dokonania zwrotu/reklamacji towaru lub towarów zakupionych przy użyciu e-kodu, środki za
zwracany towar/towary otrzymuje się w formie pieniężnej. Szczegółowe zasady zwrotów towaru/towarów są
określone przez Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie i dostępne w „Regulamin
zwrotów i reklamacji towarów zakupionych w sklepie Biedronka ”na stronie internetowej
http://www.biedronka.pl/pl/bulletin,id,23,title,regulamin-zwrotow-i-reklamacji-towarow-zakupionych-w-sklepiebiedronka

