
Regulamin Promocji "Pożyczka ze Smartney" 

 

Art. 1  

Postanowienia wstępne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Pożyczka ze Smartney”. 

2. Organizatorem promocji jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-

673), przy ul. Konstruktorskiej 13 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XIII 

Wydział  Gospodarczy, pod numerem  KRS 0000390656, posiada status małej instytucji 

płatniczej, w rejestrze małych instytucji płatniczych znajduje się pod numerem 

MIP37/2019, posiadająca numer NIP: 9512209854, o kapitale zakładowym wynoszącym 

352 646,50 zł opłacony w całości. 

3. Informacja o Promocji zostanie udostępniona na stronie internetowej Organizatora 

https://comperiaraty.pl/  

4. Promocja rozpoczyna się dnia 21.03.2022 roku i trwa do dnia 10.04.2022 roku.  

5. Promocja nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540). 

6. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami Organizatora, chyba że indywidualne warunki 

danej promocji stanowią inaczej. 

7. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz w Czasie trwania Promocji. 

 

Art. 2  

Definicje 

 

1. „Pożyczka” – oznacza środki pieniężne przekazywane Uczestnikowi przez Smartney Sp. 

z o.o. w formie w wysokości i na warunkach określonych w danej Umowie Pożyczki przy 

jednoczesnym zobowiązaniu się pożyczkobiorcy do zwrotu Całkowitej Kwoty do zapłaty, 

na warunkach określonych w Umowie Pożyczki, o którą Uczestnik wnioskował za 

pośrednictwem serwisu Organizatora https://comperiaraty.pl/. 

2. „Regulamin Promocji” –  oznacza niniejszy Regulamin; 

3. „Umowa pożyczki” – oznacza umowę pożyczki zawartą przez Uczestnika za 

pośrednictwem  serwisu Organizatora https://comperiaraty.pl/ ze Smartney Sp. z o.o., 

adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000747738, NIP: 5272859012, w okresie obowiązywania niniejszej Promocji 

obejmującą udzielenie pożyczkobiorcy pożyczki, w kwocie nie mniejszej niż 2 000 zł 

(słownie dwa tysiące złotych), od której pożyczkobiorca nie odstąpi w ustawowym terminie 

14 dni. 

4.  „Uczestnik Promocji” – oznacza osobę, spełniająca wymogi określone w art. 3 

niniejszego Regulaminu; 

5. „Organizator” – Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. 

Konstruktorskiej 13 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział  

Gospodarczy, pod numerem  KRS 0000390656, posiada status małej instytucji płatniczej, 

w rejestrze małych instytucji płatniczych znajduje się pod numerem MIP37/2019, 
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posiadająca numer NIP: 9512209854, pracowników tej spółki lub inne osoby działające w 

imieniu tej spółki.  

6.  „Voucher” -   oznacza otrzymanie voucheru promocyjnego do platformy Allegro w formie 

kodu promocyjnego, umożliwiającego dokonanie zakupu na platformie Allegro  w 

następujących wysokościach, zależnych od kwoty kapitału udzielonej pożyczki:    

a) od 2 000 zł do 5 000 zł – voucher w kwocie 100 zł 

b) od 5 001 zł  do 10 000 zł – voucher w kwocie 200 zł 

c) od 10 001 zł do 30 000 zł – voucher w kwocie 300 zł 

d) powyżej 30 000 zł – voucher w kwocie 500 zł 

po spełnieniu się warunków określonych w art. 3 i art. 4 niniejszego Regulaminu.  

 

 

Art. 3  

Uczestnictwo w Promocji 

 

1. W Promocji, polegającej na otrzymaniu Vouchera w kwocie zgodnej z Regulaminem od 

Organizatora, umożliwiającego dokonanie zakupu na platformie Allegro, mogą 

uczestniczyć osoby fizyczne, które spełniły łącznie poniższe warunki: 

a. w okresie obowiązywania Promocji zawarły za pośrednictwem serwisu 

Organizatora https://comperiaraty.pl/ Umowę pożyczki ze Smartney Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie na kwotę minimum 2 000 zł;  

b. nie skorzystały z przysługującego  prawa do złożenia oświadczenia o odstąpieniu 

od Umowy pożyczki. 

2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora Promocji oraz Smartney 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ani ich najbliżsi, przez których należy rozumieć 

małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w linii prostej do drugiego 

stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także 

osoby pozostające we wspólnym pożyciu.  

3. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz w okresie jej trwania i jest uprawniony do 

otrzymania tylko jednego Vouchera. 

 

Art. 4  

Warunek otrzymania Voucheru  

 

1. Warunkiem otrzymania Vouchera promocyjnego do platformy Allegro od Organizatora, 
umożliwiającego dokonanie zakupu na platformie Allegro za kwotę wskazaną w 
Regulaminie,  jest złożenie za pośrednictwem serwisie Organizatora 
https://comperiaraty.pl/ wniosku o udzielenie pożyczki przez Smartney Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie na kwotę minimum 2 000 zł. i otrzymanie pozytywnej decyzji o przyznaniu 
pożyczki na kwotę minimum 2 000 zł w okresie obowiązywania promocji.   

2. Voucher w formie kodu promocyjnego zostanie przesłany Uczestnikowi na adres email 

podany przez niego w trakcie składania wniosku o pożyczkę w serwisie 

https://comperiaraty.pl/.  

3. Kod promocyjny zostanie wysłany do Uczestnika  po upływie 14 dni od zawarcia umowy 

pożyczki ze Smartney Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

4. Kod promocyjny traci ważność po upływie 365 dni od jego otrzymania. 

5. Kod promocyjny może zostać wykorzystany podczas zakupów na platformie Allegro 

https://allegro.pl/ na dowolne zakupy możliwe do dokonania przez tę platformę. 
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Art. 5 

Reklamacje 

 

1. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji należy składać drogą pisemną na adres 

pocztowy Organizatora: Comperia.pl Spółka Akcyjna ul. Konstruktorska 13, 02-673 

Warszawa bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Organizatora 

bok@comperiaraty.pl. 

2. Organizator rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w 

terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy 

rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Organizator poinformuje o 

tym Pożyczkobiorcę wskazując: 

a. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, 

b. okoliczności wymagające wyjaśnienia, 

c. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy 

niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

3. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, 

telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację 

zostanie udzielona przez Organizatora w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za 

pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że 

Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek 

Pożyczkobiorcy. 

 

Art. 6  

Dane osobowe 

 

1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu 

art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej RODO).  

2. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w następujących celach: 

a) przeprowadzenia Promocji oraz wydania voucherów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b) obowiązkowej administracji podatkowo - księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

związku z art. 74 ustawy  z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz 

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych) 

c) rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

3. Dane osobowe Uczestników Promocji nie będą̨ przekazane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

4. Dane osobowe Uczestników Promocji będą̨ przetwarzane w okresie niezbędnym do 

realizacji celów wskazanych w punkcie 3. 

5. Dane Uczestników Promocji nie będą̨ podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu. 

6. Informacje dotyczące praw Uczestników, związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych są dostępne na stronie https://comperiaraty.pl/polityka-prywatnosci/.  

 

Art. 7  

Postanowienia końcowe 

https://comperiaraty.pl/polityka-prywatnosci/


 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie i na stronie 

https://comperiaraty.pl/ Organizatora pod adresem  wskazanym na wstępie Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Promocji spełniają warunki 

określone w Regulaminie. 

3. Organizator Promocji zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, 

których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek 

Organizatora lub są sprzeczne z prawem. 

4. Organizator nie odpowiada za brak doręczenia Vouchera na adres wskazany przez 

Uczestnika, w związku ze zdarzeniami na które nie ma wpływu w szczególności:  

przepełnieniem skrzynki odbiorczej e-mail Uczestnika lub problemami technicznymi 

występującymi po stronie operatora poczty elektronicznej Uczestnika lub Uczestnika.   

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

6. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 
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