Regulamin Programu Premiowego „Katalog marzeń za kredyt”
1. Organizator
Organizatorem programu premiowego „Katalog marzeń za kredyt” („Program premiowy”)
jest firma Grzegorz Sleziona Usługi Finansowe z siedzibą przy ul. Ligonia 1, 47-325 Kamień
Śląski zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
pod numerem NIP: 1990083852, REGON: 385374630.
2. Czas trwania programu
Program Premiowy obowiązuje od 03.03.2020 do 31.05.2020 („Okres Obowiązywania
Programu Premiowego”) na terytorium Polski.
3. Warunki programu
Z Programu Premiowego mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych („Uczestnicy”), którzy spełnią łącznie poniższe warunki:
a) w Okresie obowiązywania Programu Premiowego zawnioskują o kredyt gotówkowy
lub kredyt hipoteczny;
b) zawrą z wybranym Bankiem umowę o kredyt i nie odstąpią od umowy w terminie 30
dni od uruchomienia kredytu;
c) zapoznają się z niniejszym regulaminem i zgodzą się na udział w programie
potwierdzając to czytelnym podpisem na 3 stronie.
4.Nagrody
Każdy Uczestnik, który spełni wszystkie warunki określone w pkt 3 powyżej, otrzyma nagrodę
w postaci Vouchera do wykorzystania na stronie internetowej https://katalogmarzen.pl
Nagrody zostaną przyznane zgodnie z poniższymi tabelami:
Nagrody dla osób, które zawnioskowały do dnia 31.03.2020r.
Kwota kredytu
wypłaconego od
Voucher o wysokości
10 000 PLN do 20 000
50 PLN
Kredyt
PLN (włącznie)
gotówkowy
Kwota kredytu
Voucher o wysokości
wypłaconego powyżej
100 PLN
20 000 PLN
Kwota kredytu
wypłaconego od
Voucher o wysokości
100 000 PLN
250 PLN
(włącznie) do 200 000
Kredyt
PLN (włącznie)
hipoteczny
Kwota kredytu
Voucher o wysokości
wypłaconego powyżej
500 PLN
200 000 PLN

Nagrody dla osób, które zawnioskowały od 1.04.2020-31.05.2020

Kredyt gotówkowy

Kwota kredytu
wypłaconego powyżej
20 000 PLN (włącznie)

Kredyt hipoteczny

Kwota kredytu
wypłaconego od
100 000 PLN
(włącznie) do 200 000
PLN (włącznie)
Kwota kredytu
wypłaconego powyżej
200 000 PLN

Voucher o wysokości
50 PLN

Voucher o wysokości
150 PLN

Voucher o wysokości
250 PLN

Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania
kredyt będzie aktywny i nie będzie na nim zaległości do spłaty.
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O spełnieniu warunków przyznania nagrody, Uczestnicy zostaną powiadomieni przez
organizatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany adres mailowy podczas
akceptacji przystąpienia do Programu Premiowego, nie później niż do końca miesiąca
następującego po uruchomieniu kredytu.
Nagroda zostanie dostarczona do uczestnika przez organizatora osobiście najpóźniej do
końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym organizator powiadomił o
przyznaniu nagrody.
Każdy Uczestnik może otrzymać nielimitowaną ilość nagród.
Nagrody będą przekazywane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości
wypłaty ich równowartości w formie pieniężnej lub zmiany na inną nagrodę rzeczową.
Sposób realizacji nagrody dostępny jest w regulaminie firmy Katalog Marzeń z siedzibą w
Warszawie przy ul. Kijowskiej 5 dostępnym pod adresem https://katalogmarzen.pl/pl/regulamin
5. Podatek
Nagrody w ramach Oferty są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
6. Postępowanie reklamacyjne
Organizator przyjmuje reklamacje od Uczestników w poniższej formie:
a) pisemnej – wysłanej na adres działalności gospodarczej ul. Ligonia 1, 47-325 Kamień Śląski
z dopiskiem „Reklamacja Programu Premiowego”;
b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas spotkania z organizatorem;
c) w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej organizatora
tj. biuro@gs-finanse.pl
Na żądanie Klienta Organizator potwierdza wpływ reklamacji w formie pisemnej lub w inny
sposób uzgodniony z Klientem.
O wyniku rozpatrzenia reklamacji, Uczestnik zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki,
jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i
udzielenie odpowiedzi Organizator w informacji przekazywanej Klientowi:
a) wyjaśni przyczynę opóźnienia;
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla (w celu) rozpatrzenia sprawy;
c) określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie
może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
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Organizator informuje, że działalność Organizatora podlega nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego.
7. Postanowienia końcowe
Uczestnik może zrezygnować z udziału w Ofercie w dowolnym momencie.
Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej przez Bank.
Udział w Programie Premiowym nie wyłącza prawa odstąpienia od zawartej Umowy o
Kredyt, przysługującego Uczestnikowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Odstąpienie od Umowy o kredyt stanowi jednocześnie rezygnację z udziału w Programie
Premiowym i utratę prawa do Nagrody.
Regulamin Programu Premiowego wchodzi w życie z dniem 03.03.2020.
Program nie łączy się z innymi promocjami, konkursami i ofertami specjalnymi
organizowanymi przez Organizatora.
Oferta może powtarzać się w przyszłości.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora https://www.gsfinanse.pl
Załącznik do regulaminu: Protokół odbioru nagrody.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Programu Premiowego „ Katalog
marzeń za kredyt”.

Adres e-mail do powiadomienia o przyznaniu nagrody:
…………………………………………………………………………………..

....................................................................
Data i podpis Uczestnika
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Premiowego „Katalog marzeń za kredyt”

Protokół odbioru nagrody

Organizator Programu Premiowego firma Grzegorz Sleziona Usługi Finansowe
przekazuje nagrodę w postaci Vouchera o wartości: …………………………PLN za spełnienie
warunków określonych w regulaminie Programu Premiowego „Katalog marzeń za
kredyt” trwającym w okresie od 03.03.2020 do 31.05.2020.
Data odebrania nagrody …………………………….…

Potwierdzam odbiór nagrody

Potwierdzam przekazanie nagrody

…………………………….…

………………………………………….…

czytelny podpis Odbiorcy

podpis i pieczątka Organizatora
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