
 

Załącznik do Umów pożyczek: Mikropożyczka, Gold, Premium, Premium + i Hipotecznej 

Regulamin promocyjny do pożyczek  
Mikropożyczka, Gold, Premium, Premium + 

 i Hipotecznej 
„Grudniowa Wyprzedaż Pożyczek”  

z dnia 6 grudnia 2018 roku 

§ 1 

1. Organizatorem promocji „Grudniowa Wyprzedaż Pożyczek” do umów pożyczek 
Mikropożyczka, Gold, Premium, Premium + i Hipotecznej  jest Pożyczkodawca: Aforti 
Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000436229, NIP: 5252540891, REGON: 146346308, kapitał zakładowy 11.000.000,00 zł 
(opłacony w całości). 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z usługi promocyjnej 
„Grudniowa Wyprzedaż Pożyczek” przez Pożyczkobiorców, oferowanej w ramach umów 
pożyczek: Mikropożyczka, Gold, Premium, Premium + i Hipotecznej zawieranych przez 
przedsiębiorców z Pożyczkodawcą (kwota pożyczki od 5 000 do 500 000 tysięcy netto na 
okres od 6 do 60 miesięcy).  

 

§ 2 

1. Usługa promocyjna „Grudniowa Wyprzedaż Pożyczek” jest oferowana przez 
Pożyczkodawcę dla Pożyczkobiorców, którzy złożyli kompletny i zaakceptowany przez 
Pożyczkodawcę wniosek pożyczkowy wraz z wszystkimi dokumentami wymaganymi 
przez Pożyczkodawcę do analizy w dniach od 6.12. do dnia 14.12.2018 r. i następnie 
zawarli z Pożyczkodawcą umowę pożyczki na jeden z dostępnych w ofercie 
Pożyczkodawcy produktów pod nazwą: Mikropożyczka, Gold, Premium, Premium + i 
Pożyczka Hipoteczna. (kwota pożyczki od 5 000 do 500 000 tysięcy netto na okres od 6 
do 60 miesięcy).  

2. Usługa promocyjna „Grudniowa Wyprzedaż Pożyczek” polega na obniżeniu o 20 % 
opłaty administracyjnej stosowanej przez Pożyczkodawcę w ww. rodzajach pożyczek.  

3. Pożyczkobiorca uprawniony do skorzystania z promocji jest przedsiębiorcą i prowadzi 
jednoosobową działalność gospodarczą lub prowadzi działalność gospodarczą w formie 
spółki cywilnej lub w formie spółki handlowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego. 

4. Ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w zakresie udzielenia pożyczki jest 
dokonywana przez Pożyczkodawcę. 
 

§ 3 



1. Promocja trwa od dnia 6 grudnia 2018 r. do dnia 14 grudnia 2018 r. lub wcześniejszego 
odwołania przez Pożyczkodawcę.  

2. Promocja może być przedłużona przez Pożyczkodawcę. 
3. Promocja ma zastosowanie wyłącznie do wniosków pożyczkowych złożonych bądź 

przesłanych bezpośrednio do Oddziałów Pożyczkodawcy oraz złożonych za 
pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy.  

4. Promocja może być łączona z innymi promocjami w szczególności z promocją „Gold 
PROMO” w przypadku spełnienia warunków każdej poszczególnej promocji.  
 

§ 4 
 

Regulamin promocji dostępny także na stronie www.afortifinance.pl 
 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem promocji i akceptuję jego treść. 
 

 

 

 

(data i podpis Pożyczkobiorcy) 


