REGULAMIN PROGRAMU BONUSOWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ
ID FINANCE POLAND SP. Z O.O.
§1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Bonusowym organizowanym
przez ID Finance Poland sp. z o.o.
§2
Definicje
Pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:
1) Aktywność – działanie Klienta polegające na:
a) spłaceniu pożyczki oraz całkowitego kosztu pożyczki w terminie wskazanym odpowiednio
w Umowie pożyczki lub w Umowie pożyczki ratalnej;
b) zaproszeniu znajomego do skorzystania z usług IDF;
c) skorzystaniu z kodu promocyjnego;
2) Całkowity koszt pożyczki – wszelkie koszty, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść
w związku z zawarciem odpowiednio Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, szczegółowo
wskazane w Warunkach udzielenia pożyczki lub w Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej;
3) IDF – ID Finance Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209
Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557,
o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł.;
4) Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub ma zawartą z IDF
RUP;
5) Kolejna umowa Pożyczki – umowa pożyczki, na podstawie której IDF udziela Klientowi pożyczki
na zasadach określonych w Umowie pożyczki oraz RUP, zawarta po dokonaniu spłaty należności
wynikających z Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;
6) Kolejna umowa pożyczki ratalnej - umowa pożyczki ratalnej, na podstawie której IDF udziela
Klientowi pożyczki ratalnej na zasadach określonych w Umowie pożyczki ratalnej oraz RUP; zawarta
po dokonaniu spłaty należności wynikających z Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;
7) Konto internetowe – konto internetowe założone przez Klienta za pośrednictwem Strony
internetowej lub Aplikacji mobilnej, zawierające dane osobowe Klienta wskazane przez Klienta
na etapie zawierania RUP;
8) Kod promocyjny – kod promocyjny otrzymany przez Klienta od IDF lub podmiotu
współpracującego z IDF w ramach kampanii marketingowych;
9) Nowy Klient - osoba, która zawarła po raz pierwszy z IDF RUP;
10) Poziomy pożyczek – rodzaje (kategorie) Pożyczek, o jakich udzielenie może ubiegać się Klient
na zasadach określonych w RUP oraz Regulaminie produktów w ID Finance Poland sp. z o. o.;
11) Pożyczka – suma wszystkich środków pieniężnych denominowanych w złotych wypłaconych
Pożyczkobiorcy przez IDF na podstawie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;
12) Pożyczkobiorca – Klient, z którym IDF zawarł Umowę pożyczki lub Umowę pożyczki ratalnej;
13) Punkty bonusowe – łącznie punkty LTB oraz punkty BA;
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14) Punkty LTB - punkty bonusowe otrzymane przez Klienta za spłatę pożyczki;
15) Punkty BA - punkty bonusowe przyznane Klientowi za Aktywność;
16) Prowizja - ponoszony przez Pożyczkobiorcę pozaodsetkowy koszt związany z przygotowaniem oraz
udzieleniem Pożyczkobiorcy przez IDF Pożyczki lub Pożyczki ratalnej;
17) Regulamin - niniejszy Regulamin programu bonusowego organizowanego przez ID Finance Poland
sp. z o.o.;
18) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną w ID Finance Poland sp. z o.o. zamieszczony w Serwisie;
19) Regulamin produktów - Regulamin produktów w ID Finance Poland sp. z o.o. zamieszczony
w Serwisie;
20) Serwis - strona internetowa należąca do IDF znajdująca się pod adresem internetowym
www.moneyman.pl;
21) RUP – Ramowa umowa pożyczki, której wzór zamieszczony jest w Serwisie;
22) Uczestnik - Klient, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie
bonusowym;
23) Umowa pożyczki – umowa pożyczki, na podstawie której IDF udziela Klientowi pożyczki
na zasadach określonych w Umowie pożyczki oraz RUP;
24) Umowa pożyczki ratalnej – umowa pożyczki ratalnej, na podstawie której IDF udziela Klientowi
pożyczki ratalnej na zasadach określonych w Umowie pożyczki ratalnej oraz RUP;
25) Usługi – usługi świadczone przez IDF drogą elektroniczną;
26) Zaproszenie znajomego do skorzystania z usług IDF – polecenie usługi IDF Nowemu Klientowi.
§3
Warunki uczestnictwa w programie
1. Uczestnikiem może być Pożyczkobiorca, który otrzyma Pożyczkę w czasie trwania Programu oraz
nie wyrazi sprzeciwu dotyczącego uczestnictwa w programie.
2. Pożyczkobiorcy, który wykonał Aktywność oraz spełnił warunki określone w niniejszym
Regulaminie, przyznawane są Punkty bonusowe z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 Regulaminu.
3. Punkty bonusowe dzielą się na punkty LTB oraz punkty PBA.
§4
Zasady udzielania punktów LTB
1. Ilość Punktów LTB oblicza się według wzoru:
LTB= (Com+ Cap) * B1 * ( 1- D* N)
w którym poszczególne symbole oznaczają:
1) LTB – ilość punktów LTB
2) B1 - stała wynosząca 4
3) Com - prowizja
4) Cap - odsetki od kwoty pożyczki
5) D - stała wynosząca 0,2
6) N - opóźnienie w spłacie
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z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu.
2. Punkty LTB przyznawane są wyłącznie w sytuacji, gdy Klient spłacił pożyczę oraz całkowity koszt
pożyczki w terminie wskazanym odpowiednio w Umowie pożyczki, Umowie pożyczki ratalnej, bądź
opóźnił się w spłacie pożyczki oraz całkowitego kosztu pożyczki nie dłużej niż o 4 dni.
3. Ilość dni opóźnienia w spłacie poszczególnych rat wynikających z Umowy pożyczki ratalnej sumuje
się.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

§5
Zasady udzielania Punktów BA
Punkty BA przyznawane są Klientowi, który wykonał Aktywność.
Aktualna ilość Punktów BA udzielona za konkretną Aktywność Klienta jest wskazana w § 5 ust. 6
Regulaminu.
1 Punkt BA stanowi równowartość 0,01 PLN.
Punkty BA są przeliczane na PLN i mogą być wykorzystane wyłącznie do spłaty prowizji wynikającej
z Kolejnej Umowy Pożyczki lub Kolejnej Umowy Pożyczki Ratalnej z zastrzeżeniem § 5 ust. 5
Regulaminu. Tym samym, użycie Punktów BA możliwe jest jedynie do wysokości i do momentu,
w którym Kwota pozostała do spłaty obejmuje nadal Część prowizyjną.
IDF zastrzega sobie możliwość wprowadzenia indywidulnych kampanii reklamowych, w których
Punkty BA mogą być wykorzystane do spłaty prowizji wynikającej z Umowy Pożyczki lub Umowy
Pożyczki Ratalnej.
Tabela Punktów BA przedstawia się następująco:

Nazwa Aktywności
Spłacenie pożyczki oraz Całkowitego kosztu
pożyczki
Zaproszenie znajomego do skorzystania z usług
IDF
Skorzystanie z kodu promocyjnego

Punkty
do 15000 pkt
2500 pkt
Punkty wskazane w kampanii reklamowej, przy
czym punkty te mogą być wskazane jako
określona kwota (równowartość punktów w PLN)
lub określona część prowizji (określony %)

7. W celu Zaproszenia znajomego do skorzystania z usług IDF Klient loguje się na swoje Konto
internetowe, następnie zaznacza zakładkę „Zaproś znajomego” oraz wypełnia formularz.
8. Warunkiem przyznania Klientowi przez IDF Punktów BA za Zaproszeniu znajomego do skorzystania
z usług IDF jest uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej przez zaproszonego Nowego Klienta
w terminie 30 dni od daty otrzymania zaproszenia.
9. IDF przygotowuje dla swoich Klientów oferty promocyjne, w ramach których Klient otrzymuje Kod
promocyjny.
10. Warunkiem przyznania Klientowi przez IDF Punktów BA za skorzystanie z Kodu promocyjnego jest
zalogowanie się na swoje Konto internetowym i wpisanie otrzymanego Kodu promocyjnego w polu
,,Kod promocyjny”, z zastrzeżeniem § 5 ust. 11 Regulaminu.
11. IDF zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby Klientów uprawnionych do skorzystania z Kodu
promocyjnego w ramach danej oferty promocyjnej do liczby w niej wskazanej. W takiej sytuacji
Strona 3 z 5

o przyznaniu Punktów BA będzie decydować kolejność klientów składających wniosek
z wykorzystaniem danego Kodu promocyjnego.

1.
2.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

§5
Czas trwania programu
Program trwa od dnia 4 grudnia 2017 roku do jego odwołania. Data zakończenia Programu zostanie
podana w Serwisie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników w okresie trwania
Programu.
§6
Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników jest IDF.
Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez IDF można kontaktować się kierując
korespondencję na adres pocztowy IDF lub na adres e-mail – kontakt@moneyman.pl
IDF przetwarzana dane osobowe Uczestników w celach związanych z ich udziałem w Programie
bonusowym określonym w treści niniejszego Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
Poza celem przetwarzania danych wskazanym w ust. 3 (cel pierwszorzędny) IDF może przetwarzać
dane osobowe Uczestników w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel
pierwszorzędne i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania IDF
działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych
osobowych Uczestników także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających związanych
z rozpatrywaniem wnoszonych reklamacji.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, dane osobowe
Uczestników mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych, którymi mogą być:
1) organy lub podmioty realizujące zadania publiczne,
2) podmioty przetwarzające dane osobowe Uczestników w imieniu IDF na podstawie zawartej
ze IDF umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Programu bonusowego,
a po tym czasie przez okres 3 miesięcy lub przez okres niezbędny do zakończenia trwania
postepowań reklamacyjnych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez IDF każdemu Uczestnikowi przysługuje:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
3) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych.
Organem nadzorczym wobec IDF w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestników jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

Strona 4 z 5

9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w Programie bonusowym.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

§7
Postanowienia końcowe
Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 17 października 2018 r.
Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.
IDF zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i o zmianach tych poinformuje Klientów 14 dni
przed ich wprowadzeniem. Zmiany będą mogły być wprowadzone w przypadku zaistnienia
następujących okoliczności:
6) zmiany rodzaju lub formy udzielanych przez IDF Pożyczek lub Pożyczek ratalnych, o ile zmiany
nie naruszają interesów Klienta;
7) wprowadzenia przez IDF do oferty nowych usług lub produktów (w tym przy współpracy
z osobami trzecimi), wycofania z oferty dotychczasowych usług lub produktów lub
zmodyfikowania ich parametrów, o ile zmiany nie naruszają interesów Klienta;
8) wprowadzenia przez IDF nowych rozwiązań technicznych lub informatycznych mających
związek z zawieraniem, rozwiązywaniem lub wykonywaniem RUP, Umowy pożyczki, Umowy
pożyczki ratalnej, o ile zmiany nie naruszają interesów Klienta;
9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności IDF, w
szczególności mających wpływ na koszty prowadzenia przez IDF działalności gospodarczej lub
dotyczących praw lub obowiązków Klienta lub IDF wynikających z RUP, Umowy pożyczki,
Umowy pożyczki ratalnej;
10) zmiany interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek wydanych
orzeczeń przez sądy lub trybunały, wydanych decyzji administracyjnych przez właściwe organy
administracyjne, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Komisję Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Głównego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej; wydania nowych lub
zmianę dotychczasowych rekomendacji, dobrych praktyk lub zaleceń wydanych przez
właściwe organy administracji, urzędy lub zrzeszenia branżowe działające w obszarze
działalności gospodarczej IDF.
W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez
umieszczenie na stronach Serwisu.
Do stosunków prawnych powstałych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się
dotychczas obowiązujący Regulamin.
W przypadku braku akceptacji Regulaminu Uczestnik powinien zakończyć działania związane z
Programem.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia RUP,
Umowy pożyczki, Umowy pożyczki ratalnej, Regulamin produktów, Regulaminu świadczenia usług
drogą elektroniczną oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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