Załącznik do Umowy pożyczki Gold
Regulamin promocyjny do pożyczki Gold
„Gold Promo”
z dnia 6 grudnia 2018 roku
§1
1. Organizatorem promocji „Gold Promo” do umowy pożyczki Gold 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 „Gold
Promo” przez Pożyczkobiorców, oferowanej w ramach umów pożyczek Gold, zawieranych
przez przedsiębiorców z Pożyczkodawcą (kwota pożyczki od 50 000 do 150 000 tysięcy
netto na okres od 18 do 24 miesięcy).

§2
1. Usługa promocyjna „Gold Promo” jest oferowana przez Pożyczkodawcę dla
Pożyczkobiorców, którzy zawarli z Pożyczkodawcą umowę pożyczki Gold (kwota pożyczki
od 50 000 do 150 000 tysięcy netto na okres od 18 do 24 miesięcy).
2. Pożyczkobiorca jest przedsiębiorcą i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub
prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przez okres co najmniej 12
miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.
3. Ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w zakresie udzielenia pożyczki jest
dokonywana przez Pożyczkodawcę.
§3
Pożyczkobiorca do oceny zdolności kredytowej przez Pożyczkodawcę jest zobowiązany
dostarczyć następujące dokumenty:
a) wniosek pożyczkowy,
b) kopię dokumentu tożsamości Pożyczkobiorcy,
c) wyciągi z rachunków bankowych za okres 12 ostatnich miesięcy przed udzieleniem
pożyczki,
d) aktualne, nie starsze niż 30 dni zaświadczenie o braku zaległości w ZUS,
e) aktualne, nie starsze niż 30 dni zaświadczenie o braku zaległości w US.
§4
1.

Usługa promocyjna „Gold Promo” jest dostępna dla Pożyczkobiorców, którzy spełniają
warunki określone w § 2 oraz § 3 niniejszego Regulaminu i jest uzależniona od
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wywiązywania się przez Pożyczkobiorców z terminowej płatności wszystkich rat pożyczki
na rzecz Pożyczkodawcy zgodnie z harmonogramem spłaty określonym w umowie
pożyczki.
W przypadku terminowej zapłaty wszystkich rat pożyczki (zgodnie z harmonogramem
zaciągniętej pożyczki), dwie ostatnie raty pożyczki tj. rata 17 i 18 przy pożyczce 18
miesięcznej oraz rata 23 i 24 przy pożyczce 24 miesięcznej zostaną anulowane przez
Pożyczkodawcę.
Za terminową spłatę rat pożyczki Pożyczkodawca uznaje płatność dokonaną przez
Pożyczkobiorcę przed terminem wymagalności raty, w terminie wymagalności raty lub
do maksymalnie 5 dni opóźnienia po wymagalności raty w zakresie spłaty każdej raty
zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki określonym w umowie pożyczki.
Przy czym za płatność raty Pożyczkodawca uznaje zaksięgowanie środków na jego
rachunku bankowym dedykowanym do spłaty pożyczki zgodnie z zawartą z
Pożyczkobiorcą umową pożyczki.
Pożyczkobiorca może w każdym czasie, bez uiszczania dodatkowej opłaty, spłacić całość
pożyczki przed terminem wymagalności, na który została udzielona pożyczka.
§5
Promocja trwa od dnia 6 grudnia 2018 r. do odwołania przez Pożyczkodawcę.
Promocja, ma zastosowanie tylko w przypadku uregulowania w całości przez
Pożyczkobiorcę zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki w terminach wskazanych
w harmonogramie umowy pożyczki, bez uwzględnienia dwóch ostatnich rat, które
zostaną anulowane przez Pożyczkodawcę zgodnie z § 3 ust. 2.
Promocja może być łączona z innymi promocjami w szczególności z promocją
„Wyprzedaż Pożyczek” w przypadku spełnienia warunków każdej poszczególnej
promocji.

§6
Regulamin promocji dostępny także na stronie www.afortifinance.pl
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§7
Z dniem 6 grudnia 2018 r. uchyla się w całości promocję „Gold PROMO” z dnia 5
października 2018 r.
Uchylenie promocji nie dotyczy pożyczek, które zostały uruchomione przed dniem
6 grudnia 2018 r. w jej ramach i ma do nich zastosowanie promocja „Gold PROMO” z
dnia 5 października 2018 r.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem promocji i akceptuję jego treść.

(data i podpis Pożyczkobiorcy)

