REGULAMIN PROMOCJI „AKCJA: OSTRE CIĘCIE”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji pod nazwą: „Akcja: Ostre Cięcie” (zwanego dalej „Promocją”) jest Optima sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000355315, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 505.000 zł, wpłacony
w całości, NIP 5833101093, REGON 221009292 (zwana dalej „Pożyczkodawcą”).
2. Promocja obowiązuje w okresie od 1 lipca 2015 r. do 15 września 2015 r. (dalej „Czas Trwania Promocji”)
3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
§2
ADRESACI PROMOCJI
1. Promocja adresowana jest do:
Klientów, którzy w Czasie Trwania Promocji zawarli z Pożyczkodawcą umowę pożyczki „Optima Comfort” lub „Optima Direct” (zwana dalej „Pożyczką”).
2. Promocja nie obejmuje:
Klientów, którzy zawarli z Pożyczkodawcą umowę Pożyczki inną niż wymienione w §2 ust. 1 powyżej,
Klientów, którzy skutecznie odstąpili od zawarcia umowy o Pożyczkę, o której mowa w §2 ust. 1.
§3
ZASADY PROMOCJI
1. Promocja polega na udzieleniu przez Pożyczkodawcę rabatu w spłacie Pożyczki Pożyczkobiorcom, którzy
spełnią warunki uczestnictwa przedstawione w § 2 oraz:
spłacą raty pożyczki w terminach i wysokościach określonych w umowie Pożyczki oraz w harmonogramie.
2. Przez rabat należy rozumieć wartość, o którą zmniejszona zostanie kwota prowizji i opłaty wstępnej (o ile
opłata wstępna występuje).
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3. Wysokość rabatu zależnie od rodzaju udzielonej Pożyczki wyniesie:
W przypadku pożyczki Optima Comfort – rabat w wysokości 4 rat tygodniowych
W przypadku pożyczki Optima Direct – rabat w wysokości 1 raty miesięcznej
4. Pożyczkobiorca, który dokona spłaty ostatniej wymaganej raty Pożyczki i uzyska prawo do Rabatu, otrzyma
komunikat SMS od Pożyczkodawcy o zamknięciu Pożyczki.
§4
REKLAMACJE
1. Wszelkie pytania i reklamacje dotyczące Promocji należy kierować na numer infolinii (58) 554-80-80, przesyłać na adres e-mail: optima@optima.pl lub kierować w formie pisemnej na adres Pożyczkodawcy: Optima sp. z
o.o., ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk z dopiskiem „Akcja: Ostre cięcie”.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Pożyczkodawcę w terminie 21 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
Odpowiedź zostanie udzielona telefonicznie lub przesłana na adres pocztowy Klienta. Reklamacje powinny
określać umowę pożyczki, której dotyczą oraz zawierać dokładny opis powodu reklamacji.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Pożyczkodawcy, pod numerem infolinii
Działu Obsługi Klienta (58) 554-80-80, u Kierowników Rozwoju Rynku odpowiedzialnych za dany rejon sprzedaży oraz w Placówkach Pożyczkodawcy.
2. Do umów o Pożyczki zawartych po zakończeniu Czasu Trwania Promocji niniejsze warunki Promocji nie
będą miały zastosowania.
3. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia Czasu Trwania Promocji.
4. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku wprowadzenia zmian
w ofercie produktowej Pożyczkodawcy.
5. Dane osobowe uczestników Promocji, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014.1182 z późn.zm.) w celu przeprowadzenia niniejszej
Promocji komunikowania się z jej uczestnikami. Administratorem danych osobowych zebranych od uczestników Promocji jest Pożyczkodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Pożyczkobiorcy mają prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
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