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Regulamin Promocji 

„NAGRODA” 

§ 1 DEFINICJE 

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

a) Nagroda - przyznawana Uczestnikowi przez Organizatora nagroda pieniężna, przeznaczona 

na spłatę zobowiązań Uczestnika względem Pośrednika, z tytułu zawartej pomiędzy 

Uczestnikiem a Pośrednikiem Umowy Pośrednictwa; 

b) Organizator – spółka VISSET sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33,  

60-702 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000321413, NIP 7792349040, REGON 301012869; 

c) Pośrednik – spółka FINCROSS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33,  

60-702 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000841687, NIP 7792515544, REGON 386080416; 

d) Promocja - oznacza organizowaną i prowadzoną przez Organizatora sprzedaż premiową 

polegającą na przyznawaniu Uczestnikom Nagród na warunkach określonych  

w niniejszym Regulaminie; 

e) Regulamin - niniejszy Regulamin Promocji „NAGRODA”; 

f) Strona Internetowa – strona www.visset.pl; 

g) Umowa Pośrednictwa – umowa pośrednictwa zawarta między Pośrednikiem  

a Uczestnikiem; 

h) Umowa Pożyczki – umowa pożyczki zawarta za pośrednictwem Pośrednika między 

Uczestnikiem a Organizatorem; 

i) Uczestnik - osoba, która spełnia warunki opisane w § 3 Regulaminu.  

2. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie takie jak 

nadano im w Ogólnych Warunkach Umowy Pożyczki. 

  

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji „NAGRODA”. 

2. Promocja jest przeznaczona dla Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki 

określone w § 3 Regulaminu. 

3. Promocja trwa do odwołania.  

4. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Z Promocji mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które:  

a) zawarły Umowę Pośrednictwa i jej nie rozwiązały przez cały czas trwania Umowy Pożyczki; 
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b) zawarły z Organizatorem Umowę Pożyczki i nie została ona rozwiązana lub nie wygasła;  

c) wyraziły zgodę na warunki Promocji; 

2. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Promocji poprzez oświadczenie  

o rezygnacji złożone Organizatorowi. W przypadku rezygnacji Uczestnik traci prawo  

do ewentualnej Nagrody. 

 

§ 4 ZASADY PROMOCJI  

1. Promocja daje Uczestnikowi możliwość dokonania za pośrednictwem Nagrody spłaty zobowiązań 

Uczestnika względem Pośrednika, wynikających z zawartej Umowy Pośrednictwa. 

2. Wartość Nagrody jest równa wartości wynagrodzenia Pośrednika określonego w Umowie 

Pośrednictwa za wykonanie Usług Pośrednictwa przy zawarciu Umowy Pożyczki. 

3. Wartość Nagrody zostanie podzielona na równe części, których liczba równa jest liczbie rat 

dotyczących płatności wynagrodzenia Pośrednika określonych w Umowie Pośrednictwa (dalej 

„Raty Pośrednika”).  

4. Aby uzyskać prawo do skorzystania z Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest dokonać spłaty 

poszczególnych Rat wynikających z Umowy Pożyczki na rzecz Organizatora najpóźniej  

w terminie określonym w Umowie Pożyczki. Jeżeli Uczestnik spłaci daną Ratę Pożyczki po upływie 

terminu spłaty danej Raty Pożyczki lub nie spłaci jej w pełnej wysokości, traci prawo do 

skorzystania z części Nagrody przypadającej na daną Ratę Pożyczki i zobowiązany jest do zapłaty 

danej Raty Pośrednika zgodnie z Umową Pośrednictwa. 

5. Nagroda w części dotyczącej danej Raty Pośrednika, zostanie Uczestnikowi przyznana 

automatycznie, z chwilą ziszczenia się w danym miesiącu warunku wskazanego w § 4 ust. 

4 Warunków Promocji. 

6. W wyniku przyznania Nagrody Organizator ureguluje zobowiązanie Uczestnika względem 

Pośrednika wynikające z Umowy Pośrednictwa za wykonanie Usług Pośrednictwa przy zawarciu 

Umowy Pożyczki w wysokości równej całości danej Raty Pośrednika, stanowiącej odpowiednią 

część Nagrody, z przeznaczeniem wyłącznie na zaspokajanie wierzytelności Uczestnika 

w stosunku do Pośrednika, jakie powstały z tytułu zawartej Umowy Pośrednictwa. 

7. Uczestnik może korzystać z Nagrody na następujących zasadach: 

a) jednokrotnie, co oznacza, że po wykorzystaniu danej Nagrody w ramach jednej Umowy 

Pożyczki, nie będzie możliwe ponowne dokonanie spłaty zobowiązań Uczestnika względem 

Pośrednika w sposób wskazany w § 4 ust. 6 Regulaminu przy wykorzystaniu Nagrody; 

b) celowościowo, co oznacza, że wierzytelność pieniężna przysługująca Uczestnikowi 

względem Organizatora z tytułu Nagrody nie może zostać wykorzystana przez Uczestnika 

w sposób inny niż wskazany w § 4 ust. 6 Regulaminu, w szczególności zaś Uczestnikowi nie 

przysługuje w stosunku do Organizatora roszczenie o wypłatę lub przekazanie 

równowartości Nagrody w formie gotówkowej, jak również prawo do przelewu 

(przeniesienia) prawa do Nagrody na osobę trzecią. 
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8. Nagroda dla Uczestnika stanowi nagrodę w ramach sprzedaży premiowej organizowanej  

i przeprowadzanej przez Organizatora, stanowiącą przychód z prowadzonej przez Uczestnika 

działalności gospodarczej, w związku z czym Nagroda, nie podlega zwolnieniu z 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. 

9. Wierzytelność pieniężna przysługująca Uczestnikowi z tytułu Nagrody wygasa: 

a) w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu, tj. z chwilą dokonania przez 

Organizatora zapłaty na rzecz Pośrednika; 

b) w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Pośrednictwa. 

10. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia Umowy Pośrednictwa w czasie trwania Promocji 

Uczestnik zobowiązany będzie do natychmiastowego uregulowania całego wynagrodzenia 

Pośrednika wynikającego z Umowy Pośrednictwa.  

 

§ 5 REKLAMACJE 

Reklamacje Uczestników dotyczące Promocji mogą być składane drogą elektroniczną na adres: 

info@visset.pl i będę rozpatrywane zgodnie z treścią § 9 OWUP. 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Promocji. Materiały reklamowe mają 

jedynie charakter promocyjno-informacyjny. 

2. Uczestnik, który przystępuje do Promocji akceptuje treść Regulaminu.  

3. Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej. 

4. Niniejszy Promocja jest sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

5. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą 

gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.   

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana 

Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. 

Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez Organizatora 

odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje 

zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na adres poczty 

elektronicznej Uczestnika. 

7. Regulamin obowiązuje od dnia 27.07.2020. 


