
 

Załącznik nr 1 do Umowy pożyczki Gold i Premium  

Regulamin promocyjny do pożyczki Gold „Gold ZUS/US” i Premium 
„ Premium ZUS/US”  

z dnia 11 lipca 2019 roku 
 

§ 1 

1. Organizatorem promocji „Gold ZUS/US” i „Premium ZUS/US” do umów pożyczek Gold i 
Premium 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 
ZUS/US” i „Premium ZUS/US” przez Pożyczkobiorców, oferowanej w ramach umów 
pożyczek Gold zawieranych przez przedsiębiorców z Pożyczkodawcą (kwota pożyczki od 
10 000 do 150 000 tysięcy netto na okres od 12 do 36 miesięcy) oraz w ramach umów 
pożyczek Premium zawieranych przez przedsiębiorców z Pożyczkodawcą (kwota pożyczki 
od 50 000 do 150 000 tysięcy netto na okres od 12 do 36 miesięcy) (dalej: „Umową 
Pożyczki”).  

§ 2 

1. Usługa promocyjna „Gold ZUS/US” i „Premium ZUS/US” jest oferowana przez 
Pożyczkodawcę dla Pożyczkobiorców, którzy zawarli z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki.  

2. Pożyczkobiorca na warunkach określonych w Umowie Pożyczki wykazał, że posiada 
zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) oraz/lub Urzędu 
Skarbowego (dalej: US). 

3. 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 lub Pożyczkobiorca prowadzi 
działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez okres co 
najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku Pożyczkowego. 

 

§ 3 

1. Pożyczkobiorca w celu skorzystania z Promocji określonej niniejszym Regulaminem 
zobowiązany jest do: 

a) przeznaczenia środków pieniężnych pochodzących z udzielonej pożyczki na całkowitą 
spłatę zaległości publicznoprawnych w stosunku do ZUS oraz/lub US wykazanych na 
warunkach określonych w Umowie Pożyczki; 



 

b) uzyskania od ZUS oraz/lub US oraz przedstawienia Pożyczkodawcy zaświadczenia 
potwierdzającego uregulowanie należności w stosunku do ZUS oraz/lub US 
o niezaleganiu w podatkach oraz/lub niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS; 

c) terminowej spłaty wszystkich rat udzielonej pożyczki, zgodnie z zasadami 
przewidzianymi w zawartej Umowie Pożyczki.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 lit. b należy wypełnić w terminie zawitym 21 dni 
kalendarzowych od dnia uruchomienia pożyczki, pod rygorem utraty prawa do 
skorzystania z Promocji przewidzianej niniejszym Regulaminem.  

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 lit. c, należy rozumieć w ten sposób, że 
Pożyczkobiorca, aby uzyskać dostęp do usługi promocyjnej, zobowiązany jest spłacać 
każdą ratę pożyczki w terminie przewidzianym harmonogramem spłat określonym 
w Umowie Pożyczki. Obowiązek ten dotyczy również pozostałej części ostatniej raty 
pomniejszonej o kwotę przyznanej premii.  

§ 4 

1. 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.  

2. Za  dzień płatności raty Pożyczkodawca uznaje dzień zaksięgowania środków na jego 
rachunku bankowym dedykowanym do spłaty pożyczki zgodnie z zawartą 
z Pożyczkobiorcą Umową Pożyczki.  

§ 5 

1. Usługa promocyjna „Gold ZUS/US” i „Premium ZUS/US” jest dostępna dla 
Pożyczkobiorców, którzy spełniają warunki określone w § 2 i 3 niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków wskazanych w § 3 Regulaminu, 
Pożyczkobiorca traci prawo do usługi promocyjnej przewidzianej niniejszym 
Regulaminem. 

3. Obowiązki warunkujące możliwość skorzystania z usługi promocyjnej, o których mowa 
w § 3 Regulaminu, należy traktować łącznie. Niespełnienie przynajmniej jednego z nich 
skutkować będzie odmową przyznania premii. 

§ 6 

1. W przypadku spełnienia obowiązków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, 
Pożyczkobiorca uprawniony będzie do otrzymania premii w wysokości 5 % wartości całej 
kwoty pożyczki, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota premii, nie będzie mogła 
przekroczyć 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Dokładna kwota premii będzie wskazana w Umowie Pożyczki i będzie znana 
Pożyczkobiorcy w chwili zawierania Umowy Pożyczki.  

3. Kwota premii będzie wypłacana Pożyczkobiorcy w formie kompensaty, w ten sposób, że 
jej wysokość zostanie odliczona od ostatniej raty pożyczki. 



 

4. Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem 
wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS na adres e-mailowy oraz numer telefonu 
Pożyczkobiorcy wskazany w Umowie Pożyczki o tym, że została przyznana mu premia na 
podstawie niniejszego Regulaminu niezwłocznie po spłacie przedostatniej raty. 
 

 
§ 7 

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić opłatę przygotowawczą w wysokości i w sposób 
wskazany w Umowie Pożyczki. 

2. Opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi.  
3. Pożyczkobiorca może w każdym czasie, bez uiszczania dodatkowej opłaty, spłacić całość 

pożyczki przed terminem wymagalności, na który została udzielona pożyczka. 
4. Całkowita spłata pożyczki przed terminem wskazanym w Umowie Pożyczki, nie uprawnia 

Pożyczkobiorcy do żądania zwrotu opłat związanych z jej udzieleniem.  
 

 § 8 

1. Promocja oznacza zwolnienie Pożyczkobiorcy z obowiązku zapłaty dodatkowych kosztów 
naliczonych w związku z udzieloną pożyczką, tj. opłaty administracyjnej oraz opłaty 
manipulacyjnej, z zastrzeżeniem opłaty przygotowawczej określonej w § 7 pkt. 1 
Regulaminu. 

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Pożyczkodawcę, chyba 
że warunki promocji stanowią inaczej. 

§ 9 
1. Promocja trwa od dnia 11 lipca 2019 r. do odwołania przez Pożyczkodawcę. 
2. Promocja, ma zastosowanie tylko w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany 

Regulaminu będą miały zastosowanie jedynie do Pożyczkobiorców, którzy zawarli Umowę 
Pożyczki od dnia następującego po dniu, w którym zaczęły obowiązywać te zmiany. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy   
Kodeksu Cywilnego.  

5. Skorzystanie z promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 
6. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.afortifinance.pl 

 

 

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

(data i podpis Pożyczkobiorcy) 

 


