Regulamin Programu
„Bony Dla Nowych Klientów”
I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu "Bony dla Klientów” (dalej: "Program") jest Optima sp. z o.o. (dalej: Optima)
2.
3.

z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS: 0000355315, Regon 221009292; NIP: 5833101093
Program obowiązuje od dnia 16 lutego 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r. (dalej: „Czas trwania
Programu”.
Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celu
zrealizowania niniejszego Programu i komunikowania się z jego uczestnikami. Administratorem danych
osobowych zebranych od uczestników Promocji jest Optima . Uczestnicy Promocji mają prawo do wglądu do
swoich danych oraz do ich poprawiania.

II. Adresaci programu
1.

W Programie może wziąć udział każda osoba, która:
a) nie jest Klientem Optima lub była Klientem Optima, jednak od zakończenia jej ostatniej pożyczki
minęło min. 6 miesięcy,
b) dzwoniąc pod podany w reklamie numer telefonu poda źródło informacji o ofercie promocyjnej
(np. tytuł gazety).

III. Zasady Programu

1. Osoba, która w czasie trwania Programu złoży wniosek o pożyczkę i podpisze umowę pożyczki w

2.
3.
4.
5.
6.

kwocie do wypłaty:
•
od 1 000 zł do 1 999 zł – otrzyma bon o wartości 50 zł,
•
od 2000 zł i powyżej– otrzyma bon o wartości 100 zł,
W przypadku gdy Klient odstąpił od umowy pożyczki w okresie 14 dni od jej podpisania – bon nie
należy się.
Do Programu nie kwalifikują się umowy, które zostały zawarte przez pośredników finansowych
Optima.
Bony zostaną przesłane do Klienta listem za potwierdzeniem odbioru w ciągu 30 dni od dnia wypłaty
pożyczki.
Bonów nie można wymienić na gotówkę.
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Programu sprawuje Komisja w składzie: Dyrektor ds.
sprzedaży, Dyrektor ds. marketingu, Specjalista ds. marketingu, zwana dalej Komisją.

IV. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie w trakcie trwania Programu oraz do 7 dnia po jego
zakończeniu do Komisji.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja.
IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

