Regulamin Programu „500 zł wraca do Ciebie”
(„Regulamin”)

§ 1 Program i Organizator Programu
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Programu pt. „500 zł wraca do Ciebie”
(dalej: „Program”).
2. Program odbywa się wyłącznie według zasad ustalonych niniejszym Regulaminem oraz
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Wszelkie informacje o Programie zawarte w
jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i
reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy i nie są wiążące prawnie.
3. Program prowadzony jest wyłącznie na stronie internetowej znajdującej się pod adresem:
adres https://finai.pl/500-wraca-do-Ciebie
4. Organizatorem Programu jest spółka FinAi S.A. z siedzibą w Warszawie (00-503), przy ul.
Żurawiej 6/12, lok. 525, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000726724, NIP: 7010629909, REGON: 365792923, o
kapitale zakładowym wynoszącym 3.000.000,00 zł, opłaconym w całości (dalej:
„Organizator”).
5. Organizator oświadcza, że prowadzi platformę internetową pod adresem www.finai.pl (dalej:
„Platforma”), na której konsumenci mogą m.in. zawrzeć umowy kredytu konsumenckiego
oferowane przez Banki (dalej: „Kredyt”).
6. Banki oferujące swoje Kredyty na Platformie, którymi są: AS INBANK Spółka Akcyjna Oddział w
Polsce, Nest Bank Spółka Akcyjna oraz Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna (dalej:
„Banki”), nie są organizatorami, ani współorganizatorami Programu.
§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Programu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
legitymująca się dowodem osobistym Rzeczypospolitej Polskiej, działająca jako konsument i
spełniająca pozostałe wymogi określone w niniejszym § 2 (dalej: „Uczestnik”).
2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest rejestracja na Platformie, w tym akceptacja
Regulaminu Platformy oraz Polityki Prywatności, w terminie do dnia 31.08.2018 r., jako jeden
z pierwszych 1.000 (słownie: jeden tysiąc) Uczestników oraz:
a) zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja;
b) udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cel Programu;
c) zawarcie umowy Kredytu z jednym z Banków, tj. w AS INBANK Spółka Akcyjna Oddział
w Polsce, Nest Bank Spółka Akcyjna oraz Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna,
za pośrednictwem Platformy w terminie do 31.08.2018 r.;
d) zawarcie umowy Kredytu na kwotę co najmniej 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy)
złotych brutto, przy okresie kredytowania wynoszącym co najmniej 12 (słownie:
dwanaście) miesięcy. Maksymalna kwota Kredytu będzie uzależniona od ofert
przedstawianych Uczestnikowi przez Banki;
e) brak odstąpienia od umowy Kredytu lub doprowadzenia w inny sposób do rozwiązania
umowy Kredytu przez Uczestnika lub Bank;
f) wywiązywanie się z warunków umowy Kredytu, w szczególności poprzez terminowe
spłacanie wymagalnych rat Kredytu, bez dokonywania nadpłat. Jakiekolwiek
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opóźnienie z zapłatą co najmniej jednej raty Kredytu lub jej części, powoduje
zakończenie udziału Uczestnika w Programie i utratę prawa do wypłaty Premii;
g) niespłacenie Kredytu w całości przed wypłatą Premii.
3. W Programie nie mogą wziąć udziału osoby, które uczestniczyły i zarejestrowały się w
przeprowadzonym przez Organizatora w marcu 2018 roku programie pt. „720” i
przeprowadzanym w 2018 roku programie pt. „500”.
4. Z udziału w Programie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z
Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, a także ich wstępni, zstępni,
rodzeństwo, małżonkowie, rodzeństwo, krewni i powinowaci do drugiego stopnia oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 3 Program „500 zł wraca do Ciebie”
1. Rejestracja do Programu rozpoczyna się w dniu 19.07.2018 r. i kończy się z chwilą
zarejestrowania się w Programie pierwszych 1.000 (słownie: jeden tysiąc) Uczestników,
jednakże nie później niż w dniu 31.08.2018 r.
2. Program trwa od dnia rozpoczęcia rejestracji do Programu, wskazanego w ust. 1 i kończy się w
dniu wypłaty Uczestnikom wszystkich należnych Premii (zdefiniowanych w ust. 9 poniżej),
zgodnie z Regulaminem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Programu.
4. Zawarcie przez Uczestnika umowy Kredytu za pośrednictwem Platformy będzie poprzedzone
dokonaniem pozytywnej oceny zdolności kredytowej Uczestnika przez Bank oraz złożeniem
Uczestnikowi przez Bank oferty zawarcia umowy Kredytu.
5. Zawarcie umowy Kredytu nastąpi zgodnie z postanowieniami regulaminu Platformy i Polityki
Prywatności Organizatora, które będą dostępne dla Uczestnika po uruchomieniu Platformy.
6. W przypadku spełnienia warunków uczestnictwa w Programie, Uczestnikowi przysługuje
Premia określona w ust. 9 poniżej.
7. Premia jest przyznawana wyłącznie w przypadku zawarcia umowy Kredytu z Bankiem, tj.
a) AS INBANK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce;
b) Nest Bank Spółka Akcyjna;
c) Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna.
8. Zawarcie umowy pożyczki z Novum Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie
uprawnia do otrzymania Premii.
9. Organizator zobowiązuje się wypłacać Uczestnikowi premię w kwocie 50 zł (słownie:
pięćdziesiąt złotych) miesięcznie (dalej: „Premia”), lecz nie dłużej niż do wypłaty przez
Organizatora na rzec Uczestnika łącznej kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych), począwszy od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik terminowo i w pełnej wysokości
zapłaci trzy pierwsze wymagalne raty Kredytu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków
określonych w ust. 10 poniżej.
10. Wypłata Premii nastąpi po spełnieniu następujących warunków:
a)
otrzymania przez Organizatora z Banku informacji o dokonaniu przez Uczestnika
zapłaty wymagalnej w danym miesiącu raty Kredytu, zgodnie z zawartą umową
Kredytu;
b)
w przypadku braku lub niemożności otrzymania z Banku informacji o dokonaniu
przez Uczestnika zapłaty wymagalnych rat Kredytu, Uczestnik zobowiązuje się do
udzielenia Organizatorowi pełnomocnictwa i wyrazi zgodę na wystąpienie przez
Organizatora do biura informacji gospodarczej o udostępnienie informacji
gospodarczych dotyczących Uczestnika z Biura Informacji Kredytowej S.A. i
Związku Banków Polskich na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 470, dalej: „u.u.i.g.”) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876,
ze zm.) w związku z art. 13 u.u.i.g. i uzyskaniu stamtąd informacji o dokonaniu
przez Uczestnika zapłaty wymagalnych rat Kredytu, zgodnie z zawartą umową
Kredytu.
Organizator dołoży staranności, by Premia była wypłacona w miesiącu bezpośrednio
następującym po zapłacie danej raty Kredytu przez Uczestnika.
Premia będzie przekazywana przelewem bankowym na konto Uczestnika, na które wypłacono
kwotę udzielonego Kredytu.
Spóźnienie się zapłatą co najmniej jednej raty Kredytu przez Uczestnika, wcześniejsza spłata
Kredytu lub jego części, powoduje utratę prawa do Premii przez Uczestnika.
W przypadku utraty prawa do Premii, wypłacone Premie nie podlegają zwrotowi na rzecz
Organizatora.
W celu ustalenia daty zapłaty raty Kredytu decyduje informacja przekazana Organizatorowi
przez Bank.
Program dotyczy jedynie pierwszego z Kredytów jakie Uczestnik może wziąć na Platformie.
Uczestnik nie otrzyma Premii za wzięcie kolejnych Kredytów w ramach Programu.
Równowartość przyznanych łącznie Premii jest nagrodą w sprzedaży premiowej, o której
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200, ze zm.), podlegającą zwolnieniu z podatku
dochodowego od osób fizycznych. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego lub ich
interpretacji w okresie trwania Programu, skutkującej uznaniem braku zastosowania
zwolnienia z podatku do nagrody, Organizator zobowiązuje się do ustanowienia dodatkowej
nagrody pieniężnej w wysokości odpowiadającej należnemu podatkowi, która nie będzie
podlegała wypłacie, a która zostanie przeznaczona na zapłatę przedmiotowego podatku przez
Organizatora, na co Uczestnik niniejszym wyraża zgodę.
Uczestnik nie może przenieść prawa do Premii na osobę trzecią.
Uczestnik może zrzec się prawa do Premii.
FinAi nie gwarantuje Uczestnikowi złożenia oferty zawarcia umowy Kredytu przez Banki.
Złożenie oferty zawarcia umowy Kredytu zależy od decyzji Banku.

§ 4 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu można zgłaszać:
a) w formie pisemnej - drogą pocztową (listem poleconym), na adres Organizatora lub
osobiście w siedzibie Organizatora;
b) telefonicznie pod numerem: +22 420 35 52;
c) drogą e-mail, na adres: reklamacje@finai.com.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email wykorzystany przy rejestracji w Programie i na Platformie, podpis Uczestnika, opis
zastrzeżenia oraz wskazanie żądania wraz z uzasadnieniem.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich doręczenia Organizatorowi. W
szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i
udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, Organizator poinformuje Uczestnika o przyczynach
opóźnienia, wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższego niż 60 dni od
dnia otrzymania reklamacji oraz o okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla
rozpatrzenia sprawy.
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4. Odpowiedzi na reklamacje będą przekazywane w formie papierowej lub na trwałym nośniku
informacji, a wiadomością e-mail, wyłącznie w przypadku jeżeli Uczestnik będzie o to wnosił.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory z Organizatorem będą
rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Uczestnik posiada
także prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego.
§ 5 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
2. Kontakt z Organizatorem w sprawach związanych z danymi osobowymi jest możliwy za
pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres kontakt@finai.pl lub
pomoc@finai.pl;
b) telefonu, dzwoniąc pod numer +48 22 300 98 98, w godzinach określonych na
Platformie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Opłata za połączenie zgodnie ze
stawkami operatora telefonicznego Uczestnika. Rozmowy telefoniczne mogą być
nagrywane;
c) przesyłki pocztowej na adres Organizatora;
d) czatu dostępnego na Platformie.
3. Uczestnik może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wiadomość
e-mail, wysłaną na adres: iod@finai.com lub telefonicznie na numer wskazany w § 5 ust. 2 lit.
b) Regulaminu.
4. Użytkownik nie ma obowiązku podania danych osobowych, są one podawane dobrowolnie.
Udostępnienie odbywa się bez żadnego zobowiązania do ich podania, a ich nieudostępnienie
nie wiążę się z żadnymi konsekwencjami jednak w przypadku odmowy podania odpowiednich
danych osobowych, Uczestnik nie może wziąć udziału w Programie.
5. W związku z Programem Organizator przetwarza dane osobowe na następujących podstawach
prawnych:
a) udział Uczestnika w Programie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – – gdy osoba,
której dane dotyczą, wyrazi wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych w jednym
lub kilku konkretnych celach;
b) dochodzenie lub obrona w sprawie roszczeń, w tym rozpatrywanie reklamacji na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane
dotyczą, wymagające ochrony Danych Osobowych;
6. Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
7. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Udostępnienie danych osobowych odbywa się bez żadnego zobowiązania do ich podania oraz
ich nieudostępnienie nie wiążę się z żadnymi konsekwencjami poza niemożnością wzięcia
udziału w Programie.
9. Odbiorcami danych w związku z Programem będą podmioty świadczące usługi IT niezbędne do
prowadzenia Platformy, takie jak podmiot zapewniający chmurę obliczeniową oraz podmiot
zapewniający wysyłkę e-maili, a także bank obsługujący Organizatora.
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10. Dane osobowe mogą zostawać przekazywane do państw trzecich, tj. państw spoza Unii
Europejskiej jedynie w celu realizacji Programu, zapewniając odpowiedni stopień ochrony tych
danych gwarantujące stosowanie właściwych zabezpieczeń. Organizator zobowiązuje się
udzielić wyczerpujących informacji na temat przekazywania danych do Państw Trzecich na
żądanie Uczestnika.
11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie odpowiada wobec Uczestnika w przypadku braku przedstawienia
Uczestnikowi oferty lub odmowy udzielenia Kredytu przez Bank.
2. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://www.finai.pl/blog/media/134117/regulamin500-zl-wraca-do-ciebie.pdf
3. Organizator może zmienić Regulamin z ważnych powodów, którymi są:
a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których działa
Platforma i Program;
b) zmiana sposobu interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na
skutek wydania orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych, rekomendacji,
wytycznych lub zaleceń organów administracji publicznej;
c) zmiana funkcjonalności Platformy i świadczonych przez Organizatora usług;
d) konieczność sprostowania oczywistych błędów lub omyłek pisarskich, w tym w celu
zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu.
4. Organizator zobowiązuje się powiadomić Uczestnika o każdorazowej zmianie Regulaminu.
Zmiana Regulaminu wiąże Uczestnika, jeżeli w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie
wysłanego na adres poczty elektronicznej Uczestnika, nie zostanie przez Uczestnika zgłoszona
odmowa jego przyjęcia. Odmowa przyjęcia zmiany Regulaminu oznacza rezygnację z udziału w
Programie.
5. Aby uczestniczyć w niniejszym Programie należy posiadać urządzenie elektroniczne takie jak
komputer, smartphone czy też tablet, które są zdolne do przeglądania stron internetowych.
6. Program nie łączy się z innymi promocjami, konkursami i ofertami Organizatora.
7. Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 165).
8. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą postanowienia
Regulaminu Platformy, Polityki Prywatności oraz odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Tytuły nadane paragrafom mają charakter jedynie informacyjno-porządkowy i nie tworzą one
zobowiązań prawnych.
11. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Programu.

Wersja z dnia 19.07.2018 r.
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