
 

Załącznik nr 2 do Umów pożyczek hipotecznych. 

Regulamin promocyjny do umów  
pożyczek hipotecznych „Premium Hipo”  

z dnia 15 maja 2019 roku 

§ 1 

1. Organizatorem promocji „Premium Hipo” do umów pożyczek hipotecznych 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 
16 441 750,00 zł (opłacony w całości). 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z regulaminu promocyjnego 
do umów pożyczek hipotecznych „Premium Hipo” przez Pożyczkobiorców, oferowanej w 
ramach umów pożyczek hipotecznych, zawieranych przez przedsiębiorców z 
Pożyczkodawcą. 

§ 2 

1. Regulamin promocyjny „Premium Hipo” jest oferowany przez Pożyczkodawcę dla 
Pożyczkobiorców, którzy zawarli z Pożyczkodawcą umowę pożyczki hipotecznej od dnia 15 
maja 2019 r. 

2. Ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w zakresie udzielenia pożyczki jest 
dokonywana przez Pożyczkodawcę według jego wewnętrznych procedur i kryteriów. 
 

§ 3 

Pożyczkobiorca do oceny zdolności kredytowej przez Pożyczkodawcę jest zobowiązany 
dostarczyć następujące dokumenty: 

a) wniosek pożyczkowy, 
b) kwestionariusze osobowe, 
c) odpis aktualny KRS (w przypadku spółki), 
d) wydruk CEiDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej), 
e) wyciągi z rachunków bankowych za okres 12 ostatnich miesięcy przed udzieleniem 

pożyczki, 
f) rachunek zysków i strat oraz bilans za lata 2017 i 2018, 
g) JPK_VAT i UPO za 12 ostatnich miesięcy, 
h) aktualne, nie starsze niż 30 dni zaświadczenie o braku zaległości w ZUS, 
i) aktualne, nie starsze niż 30 dni zaświadczenie o braku zaległości w US. 

 

§ 4 

1. Regulamin promocyjny „Premium Hipo” jest dostępny dla Pożyczkobiorców, którzy 
spełniają warunki określone w § 2 oraz § 3 niniejszego Regulaminu oraz zawarli z 
Pożyczkodawcę umowę pożyczki hipotecznej od dnia 15 maja 2019 r. 



 

§ 5 
 

Promocja trwa od dnia 15 maja 2019 r. do odwołania przez Pożyczkodawcę. 

Promocja może łączyć się z innymi promocjami.  

§ 6 
 

Regulamin promocji dostępny także na stronie www.afortifinance.pl 
 

 

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

 

 

 

(data i podpis Pożyczkobiorcy) 


