
 

 

Regulamin Promocji 

„RRSO 7,77%” 

 

Art. 1 Postanowienia wstępne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „RRSO 7,77%”.  

2. Organizatorem Promocji jest Aiqlabs Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 

11/27, 00-189 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000551150, 

NIP: 5252607460, REGON: 360301004, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 

300.000 złotych, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Informacja o Promocji zostanie udostępniona przez Organizatora na stronie internetowej 

Organizatora www.supergrosz.pl.  

4. Promocja rozpoczyna się dnia 18.02.2019 r, roku o godzinie [00:01] i trwa do odwołania. 

5. Promocja nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540). 

6. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami Organizatora, za wyjątkiem Promocji z RRSO 

0%. 

7. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz w Czasie trwania Promocji. 

 

Art. 2 Definicje 

 

1. „Pożyczka” – oznacza środki pieniężne przekazywane pożyczkobiorcy przez 

Pożyczkodawcę, w formie w wysokości i na warunkach określonych w danej Umowie 

Pożyczki przy jednoczesnym zobowiązaniu się pożyczkobiorcy do zwrotu Całkowitej Kwoty 

do zapłaty, na warunkach określonych w Umowie Pożyczki Ratalnej; 

2. „Regulamin Promocji”  –  oznacza niniejszy Regulamin; 

3. „Umowa pożyczki ratalnej” – oznacza umowę pożyczki ratalnej zawartej przez 

Uczestnika z Organizatorem, w okresie obowiązywania niniejszej Promocji obejmującą 

udzielenie pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie od 1.000 złotych do 10.000 złotych na okres 

od 4 do 48 miesięcy;  

4. „Uczestnik Promocji” – oznacza osobę, spełniająca wymogi określone w art. 3 ust. 1 

niniejszego Regulaminu; 

5. „RRSO” – oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, czyli całkowity koszt 

kredytu ponoszony przez Klienta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej 

kwoty kredytu w stosunku rocznym; 

 

 

 

 

 

http://www.supergrosz.pl/


Art.3. Uczestnictwo w Promocji 

 

1. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które spełniły łącznie poniższe warunki: 

a. Są nowymi Klientami Organizatora, tj. nie zawierały wcześniej z Organizatorem 

umowy pożyczki ratalnej; 

b. w okresie obowiązywania Promocji złożyły wniosek o udzielenie pożyczki ratalnej i 

zawarły z Organizatorem Umowę pożyczki ratalnej  w kwocie od 1.000 złotych do 

10.000 złotych na okres od 4 do 48 miesięcy za pośrednictwem strony 

www.supergrosz.pl lub w okresie obowiązywania Promocji złożyły wniosek o 

udzielenie pożyczki ratalnej i zawarły z Organizatorem Umowę pożyczki ratalnej w 

kwocie od 1.000 złotych do 10.000 złotych na okres od 4 do 48 miesięcy składając 

wniosek telefonicznie przy skorzystaniu jednego z numerów telefonu Organizatora 

wskazanego w art. 3 ust. 3 Regulaminu promocji poniżej; 

c. w zakresie wniosku, o którym mowa w pkt b) powyżej otrzymały pozytywną ocenę 

zdolności kredytowej oraz spełniły wymagania scoringu oraz wiarygodności 

finansowej i płatniczej obowiązujące u Organizatora; 

2. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi, który spełni łącznie warunki, określone w 

ust. 1 powyżej Pożyczki, dla której RRSO wynosi 7,77%. 

3. Organizator podaje numery telefonu Organizatora:  +48 (22) 493 68 90, +48 (12) 351 05 

10, +48 (12) 351 01 11, +48 (22) 493 68 93, +48 (22) 493 68 94, +48 (22) 493 68 95, 

+48 (22) 493 68 92, +48 (12) 351 07 77, +48 (22) 493 68 91, +48 (22) 228 74 88, 

+48 (22) 493 68 96, +48 (22) 493 68 97, +48 (22) 493 68 98, +48 (22) 493 68 90, 

+48 (22) 493 68 99, +48 (22) 228 74 89, +48 (22) 228 74 87, +48 (22) 228 74 90, 

+48 (22) 228 74 89, +48 (22) 123 71 50, +48 (22) 228 74 86, +48 (22) 228 74 87. 

4. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora Promocji i ich najbliżsi, 

przez których należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, 

powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu. 

5. Promocja trwa od dnia 18.02.2019 r. od godziny 00:01 do odwołania dokonanego przez 

Organizatora. 

6. Promocja obowiązuje przez cały okres kredytowania.  

 

 

Art. 4. Reklamacje 

 

1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Promocji. 

2. Reklamacje można składać w jednej z poniżej wskazanych form: 

a) pisemnej składając osobiście, w siedzibie Organizatora, albo 

b) pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Organizatora, albo 

c) ustnej składając telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta, albo 

d) ustnej składając osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika u Organizatora, 

albo 

e) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: 

kontakt@supergrosz.pl 

http://www.supergrosz.pl/


3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni 

od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. W szczególnie skomplikowanych 

przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie 

Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestnika wskazując przewidywany termin 

rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia 

otrzymania reklamacji. 

4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, pisemnie lub na 

wniosek Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w 

zgłoszeniu reklamacji. 

 

Art. 6 

Dane osobowe 

1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu 

art. 4 ust. 7 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 (dalej RODO). 

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (w skrócie „IOD”), 

z którym kontakt możliwy jest poprzez adresem e-mail: iod@supergrosz.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) przeprowadzenia Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b) obowiązkowej administracji podatkowo - księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku 

z art. 74 ustawy  z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) 

c) rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

4. Dane osobowe Uczestników Promocji nie będą przekazane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w okresie niezbędnym do 

realizacji celów wskazanych w punkcie 3.  

6. Dane Uczestników Promocji nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu.  

7. Prawa Uczestników, związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały określone w 

Klauzuli informacyjnej, dostępnej na stronie www.supergrosz.pl  

 

Art. 7 Postanowienia końcowe 

 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora pod adresem  

wskazanym na wstępnie Regulaminu. Regulamin jest również dostępny na stronie 

www.supergrosz.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Promocji spełniają warunki 

określone w Regulaminie. 

3. Organizator Promocji zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, 

których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek 

Organizatora lub są sprzeczne z prawem. 

 

http://www.supergrosz.pl/

