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REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 
„Rata bardzo hapi” 

 
 
 

§ 1 
Organizator 

 
1. Niniejszy regulamin określa warunki Promocji „Rata bardzo hapi”, stanowi podstawę 

organizowania Promocji oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz jego Uczestników. 
2. Organizatorem Promocji jest IPF Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy  

Al. Jerozolimskich 136 (02-305 Warszawa), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, kapitał zakładowy w wysokości 
17.400.000,00 złotych, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Organizator jest zapewniającym realizację Nagrody, o której mowa w § 3 Regulaminu. 
4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę 

Promocji, wydanie Nagród oraz rozpoznanie reklamacji Uczestników Promocji.  

 
§ 2 

Definicje 
 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

a. Czas trwania Promocji – okres w którym obowiązuje Promocja,  
b. Nagroda/Premia – nagroda pieniężna wypłacana Uczestnikowi, w wysokości odpowiadającej 

wartości 2% (dwa procent) raty, przysługująca Uczestnikowi w Okresie Promocyjnym pod 
warunkiem Terminowej Spłaty Raty,  

c. Nowy Klient – pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem, która w Czasie trwania 
Promocji złożyła do Organizatora Wniosek o Pożyczkę i w chwili jego składania nie posiadała   
aktywnej umowy pożyczki zawartej z Organizatorem, 

d. Okres Promocyjny – ilość rat Pożyczki, za które przysługuje Uczestnikowi Premia  
tj. odpowiednio: 12 (dwanaście) pierwszych rat dla Umów Pożyczek zawartych na okres dłuższy 
niż 12 (dwanaście) miesięcy lub wszystkie raty dla Umów Pożyczki zawartych na okres krótszy 
niż 12 (dwanaście) miesięcy,  

e. Promocja – Promocja „Rata bardzo hapi” opisana w Regulaminie, polegająca na tym,  
że w przypadku łącznego spełnienia wszystkich warunków określonych w Regulaminie, 
Uczestnik otrzyma Premię,  

f. Regulamin – Regulamin Promocji „Rata bardzo hapi” dla konsumentów, dostępny na stronie 
Internetowej www.hapipozyczki.pl/assets/docs/regulamin-produktu 

g. Terminowa Spłata Raty - oznacza spłatę raty Pożyczki w terminie i wysokości wskazanej  
w harmonogramie Umowy Pożyczki, 

h. Uczestnik – Nowy Klient, który zawarł z Organizatorem Umowę Pożyczki, skorzystał  
z Promocji oraz otrzymał prawo do Nagrody, 
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i. Umowa Pożyczki/Pożyczka – umowa pożyczki zawarta pomiędzy Organizatorem a Nowym 

Klientem w Czasie trwania Promocji, 
j. Wniosek o Pożyczkę – wypełniony przez Nowego Klienta wniosek o zawarcie  

z Organizatorem Umowy Pożyczki, przekazany do niego wyłącznie, za pomocą formularza 
dostępnego na stronie Internetowej www.hapipozyczki.pl 

 
§ 3 

Warunki udziału w Promocji, Premia 
 

1. Promocja obowiązuje od dnia 27 stycznia 2020 r., do dnia 31 marca 2020 r.  
2. Promocja skierowana jest do osób spełniających kryteria Uczestnika Promocji. 
3. W Promocji może wziąć udział osoba, która spełni łącznie następujące warunki:  

a. jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny,  
b. jest Nowym Klientem zgodnie z Regulaminem,   
c. złoży w Czasie trwania Promocji Wniosek o Pożyczkę,  
d. zawrze z Organizatorem Umowę Pożyczki w Czasie trwania Promocji, 
e. nie dokona odstąpienia od Umowy Pożyczki, 
f. zapozna się i zaakceptuje warunki Regulaminu,  

4. Osoba, która spełni łącznie warunki, o których mowa w ust. 3 powyżej, staje się Uczestnikiem  
i uzyskuje prawo do Premii. Premia wynosi 2 (dwa) % wartości raty Pożyczki i będzie wypłacona 
Uczestnikowi, pod warunkiem Terminowej Spłaty Raty Pożyczki. 

5. Wypłata Premii przysługuje Uczestnikowi wyłącznie od Terminowo Spłaconych Rat Pożyczki  
w Okresie Promocyjnym wynoszącym odpowiednio:   
a. 12 (dwanaście) pierwszych rat dla Umów Pożyczek zawartych na okres dłuższy niż  

12 (dwanaście) miesięcy  
b. lub wszystkie raty dla Umów Pożyczki zawartych na okres krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy. 

6. Niespełnienie przez Uczestnika jakiegokolwiek z warunków opisanych w ust. 4 powyżej, 
powoduje brak wypłaty Premii w danym miesiącu. 

7. Wypłata Premii nastąpi w cyklach miesięcznych, w formie przelewu na rachunek bankowy 
Uczestnika wskazany w Umowie Pożyczki, w terminie do 10 (dziesięć) dni, od daty uznania 
rachunku bankowego Organizatora kwotą płatności raty.  

8. Minimalna kwota miesięcznej wypłaty z tytułu Premii dla Uczestnika Promocji nie może być niższa 
niż 1 (jeden) zł. 

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami realizowanymi przez Organizatora w Czasie trwania 
Promocji.  

10. Datą przystąpienia Uczestnika do Promocji jest data zawarcia Umowy Pożyczki.  
11. Uczestnik może tylko jeden raz skorzystać z Promocji i nie może przenosić prawa do Premii  

na osoby trzecie. 
12. Wypłata Premii jest Nagrodą dla Uczestnika, w ramach Promocji stanowiącej sprzedaż premiową, 

która jako nieprzekraczająca wartości 2.000 złotych jest zwolniona na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 
68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z opodatkowania.  
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§ 4 

Reklamacje 
 

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Uczestnik ma prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje 
dotyczące Promocji.  

2. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika:  
a) telefonicznie w Contact Center pod numerem 22 395 85 87 (koszt połączenia według taryfy 
operatora), 
b) listownie – na adres: IPF Polska Sp. z o.o.  Al. Jerozolimskie 136; 02-305 Warszawa, 
c) za pomocą wiadomości email na adres: bok@hapipozyczki.pl. 

3. Reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu  
z przyczyn niezależnych od Organizatora. Uczestnik zostanie poinformowany o przedłużającym się 
ponad 30 dni roboczych terminie rozpatrywania reklamacji. 

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również 
dokładny opis reklamacji, powód i uzasadnienie reklamacji oraz treść żądania. 

5. W przypadku przekazania reklamacji listownie, za datę przyjęcia reklamacji, uważa się datę 
doręczenia listu do Organizatora. 

6. Odpowiedź na reklamację może być udzielona w formie ustalonej z Uczestnikiem: 
a) telefonicznie, 
b) listownie, 
c) wiadomość email,  
d) lub poprzez SMS. 

7. Postępowanie reklamacyjne Organizatora nie wyłącza uprawnień Uczestnika do dochodzenia 
swoich roszczeń przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

 
§ 5 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 
zawarte w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązującym u Organizatora, 
Umowie Pożyczki oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Udział w Promocji oznacza akceptację warunków zawartych w Regulaminie. Potwierdzeniem 
udziału w Promocji jest przyjęcie Nagrody przez Uczestnika.    

3. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian zasad oraz warunków Promocji w trakcie jej 

trwania, z poszanowaniem wcześniej nabytych praw Uczestników.   
5. Udzielenie Pożyczki w Czasie trwania Promocji jest decyzją Organizatora i każdorazowo 

poprzedzone jest badaniem zdolności i wiarygodności kredytowej. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające 

Uczestnikowi odbiór Premii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru 
Premii z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO) jest IPF Polska Sp. z o. o.  
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z siedzibą w Warszawie,  Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, zgodnie z klauzulą informacyjną 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych, którą otrzymuje Klient przy zawarciu Umowy 
Pożyczki oraz która dostępna jest na stronie Internetowej Administratora danych osobowych 
www.hapipozyczki.pl/polityka-prywatnosci. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez 
Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji.  

8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym uczestnicy promocji 
mogą skontaktować się pod adresem: privacy@ipfdigital.com 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, ich 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 
danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi 
przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu realizacji Promocji Uczestnikowi przysługuje 
także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Prawo  
do przeniesienia obejmuje dane dostarczone przez Uczestnika Administratorowi i przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany. Uczestnik może przesłać te dane innemu Administratorowi danych. 
Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu 
skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych  
lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.  

10. Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej Organizatora pod adresem 
www.hapipozyczki.pl/assets/docs/regulamin-produktu 
 

Regulamin obowiązuje od dnia 24 marca 2020 roku. 
 


