Gdynia, dnia 23 listopada 2017 r.
REGULAMIN PROMOCJI MIKROKASA S.A.
“ DLA KIBICÓW RKS GARBARNIA KRAKÓW”
§ 1. Informacje ogólne
1. Organizatorem Promocji jest Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Stefana Batorego
28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000387861, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000 złotych opłaconym w całości,
NIP: 586-223-56-89, REGON: 220797494, zwana dalej: Mikrokasa S.A. lub Organizatorem.
2. Niniejsza Promocja trwa od dnia 23.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
3. Informacje o Promocji “DLA KIBICÓW RKS GARBARNIA KRAKÓW” wraz z jej
Regulaminem dostępne są w siedzibie RKS GARBARNIA oraz siedzibie Mikrokasa S.A., a
także w formie elektronicznej na stronie internetowej Organizatora https://mikrokasa.pl/.
§ 2. Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Organizator- Mikrokasa S.A., zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu;
b) Promocja- promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych
w treści niniejszego Regulaminu;
c) RKS GARBARNIA- Robotniczy Klub Sportowy „GARBARNIA” Kraków z siedzibą w
Krakowie ul. Rydlówka 23, 30-363, zarejestrowanym pod numerem KRS 0000209879 do
rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 679-20-25-271;
d) Regulamin- niniejszy Regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji;
e) Uczestnik- osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych posiadająca Ulotkę
rabatową wraz z ważnym kodem, która złoży Wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki;
f) Ulotka rabatowa- ulotka z informacją o Promocji, która będzie dodawana do biletów na
mecze RKS GARBARNIA, na której zamieszczony jest kod, którego podanie umożliwia
uzyskanie Rabatu;
g) Czas trwania Promocji- okres od dnia 23.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., podczas którego
przyznawane jest prawo do skorzystania z Promocji przez Uczestników na zasadach i
warunkach wskazanych w Regulaminie;
h) Umowa pożyczki- umowa kredytu konsumenckiego zawierana pomiędzy Organizatorem, a
Uczestnikiem;
i) Centrala telefoniczna- usługa zapewniająca dostęp do składania wniosków o zawarcie
Umowy pożyczki (może zostać naliczona opłata za połączenie zgodnie z taryfa operatora)
dostępna pod numerami telefonu 669 827 700 lub 669 886 500;
j) Wniosek- wniosek o zawarcie Umowy pożyczki złożony przez Uczestnika za pośrednictwem
Centrali telefonicznej;

k) Rabat- zniżka pozwalająca na obniżenie pozaodsetkowych kosztów Umowy pożyczki tj.
opłaty administracyjnej o 5 % względem standardowo stosowanej przez Organizatora opłaty,
której przykładowe wyliczenie zostało wskazane w Reprezentatywnym przykładzie.
l) Reprezentatywny przykład- Przykładowe warunki zawarcia Umowy pożyczki bez
uwzględnia Rabatu wynikającego z niniejszego Regulaminu Promocji.
§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji
1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych oraz posiadające zdolność kredytową do zawarcia Umowy pożyczki z
Organizatorem.
2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie łącznie przez Uczestnika poniższych
warunków:
2.1. Podanie kodu z Ulotki rabatowej, która będzie dodawana do biletów na mecze RKS
GARBARNIA;
2.2. złożenie Wniosku o Umowę pożyczki za pośrednictwem Centrali telefonicznej Organizatora
w Czasie trwania Promocji pod numerem telefonu 669 827 700 lub 669 886 500;
2.3. podjęcie przez Organizatora pozytywnej decyzji, co do zawarcia Umowy pożyczki po
przeprowadzeniu badania zdolności kredytowej Uczestnika do zawarcia Umowy pożyczki.
3. Warunki promocyjne Umowy pożyczki polegają na tym, że Organizator stosuje niższy
pozaodsetkowy koszt pożyczki tj. opłaty administracyjnej dotyczącej Umowy pożyczki o 5 %
względem standardowo stosowanej przez Organizatora opłaty, której przykład został wskazany w
Reprezentatywnym przykładzie.
4. Maksymalna kwota Umowy pożyczki o jaką może wnioskować Uczestnik we Wniosku wynosi
15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
5. Umowa pożyczki zawierana jest na okres od 12 do 30 miesięcy.
6. W ramach Promocji Uczestnik może zawrzeć tylko jedną Umowę pożyczki.
7. Reprezentatywny przykład pożyczki to: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 93%;
okres trwania pożyczki 30 mc, całkowita kwota pożyczki 3.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty
6.278,86 zł, oprocentowanie odsetek umownych w skali roku 7%, całkowity koszt pożyczki
3.278,86 zł, w tym: opłata przygotowawcza 450,00 zł, opłata administracyjna 2.550,00 zł, odsetki
278,86 zł, 30 miesięcznych rat w wysokości 209,29 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień
24.11.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.
§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Uczestnik może złożyć do Organizatora reklamacje, w której zgłosi zastrzeżenia dotyczące usług
świadczonych przez Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, określenie przedmiotu
reklamacji oraz przedstawianie okoliczności uzasadniających reklamację.
3. Reklamacja może być złożona:

3.1. pisemnie - osobiście albo przesyłką pocztową nadaną do siedziby Mikrokasa S.A.;
3.2. ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu w siedzibie Mikrokasa S.A.;
3.3. w formie elektronicznej- na adres mailowy reklamacje@mikrokasa.pl.
4. Po złożeniu przez Uczestnika reklamacji, zgodnie z wymogami, Organizator rozpatruje reklamację
w terminie 30 dni od jej złożenia i udziela Uczestnikowi odpowiedzi w postaci papierowej albo za
pomocą poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek Uczestnika. W szczególnie
skomplikowanych przypadkach oraz po zawiadomieniu Uczestnika w formie pisemnej o
przyczynach opóźnienia reklamacja może zostać rozpatrzona w terminie 60 dni od dnia jej
otrzymania.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod
nazwą “DLA KIBICÓW RKS GARBARNIA KRAKÓW”.
2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki
Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami
Regulaminu.
4. Wszelkich informacji o Promocji udziela Organizator.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Mikrokasa S.A., siedzibie RKS GARBARNIA, a
także w formie elektronicznej na stronie internetowej Organizatora https://mikrokasa.pl/.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązujące.
7. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) jest Organizator.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez
Organizatora w celu jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy oraz
konieczne do realizacji Umowy pożyczki, a także niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez Mikrokasa S.A. oraz niezbędne dla zrealizowania
określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Mikrokasa S.A. w tym określonych w
Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011r. Nr 126.poz. 715) oraz
mogą być przekazywane na podstawie upoważnienia, a także na podstawie art. 59b ust. 3 Ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim– do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, a także do instytucji wymienionych w art. 105
ustawy Prawo bankowe.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez
Organizatora w związku z niniejszą Promocją.

