
Regulamin promocji „Zwrot 5%” dla Inwestorów 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady promocji „Zwrot 5%” 

– zwanej dalej promocją. 

1.2. Organizatorem promocji jest Lendico Poland sp. z o.o. (dalej „Lendico”) 

z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 22/215, 02-703 Warszawa, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie pod nr KRS 371919, nr NIP 525-249-46-13 – operator 

platformy pożyczek społecznościowych www.lendico.pl. 

1.3. Promocja ma na celu zachęcenie do inwestowania w pożyczki 

społecznościowe za pośrednictwem portalu Lendico. 

2. OPIS I CZAS TRWANIA PROMOCJI 

2.1. Promocja polega na zwrocie uczestnikowi promocji 5% kwoty, nie niższej niż 

1500 (słownie: tysiąc pięćset) złotych, zainwestowanej w projekt pożyczkowy 

(dalej „Projekt Pożyczkowy”), pod warunkiem spełnienia warunków 

określonych poniżej. 

2.2. Promocja trwa od 15.09.2014 r. do 31.10.2014 r. 

3. UCZESTNICY I WARUNKI PROMOCJI 

3.1. W promocji mogą wziąć udział osoby zarejestrowane na platformie Lendico 

do dnia 15.09.2014 r., które zainwestowały w dowolny projekt pożyczkowy. 

3.2. Uczestnik promocji musi spełniać pozostałe warunki wskazane w Ogólnych 

Warunkach Umowy, w tym w szczególności nie może być zarejestrowany 

w portalu Lendico jako pożyczkobiorca i nie może posiadać więcej niż jednego 

konta inwestora. 

3.3. Lendico przeleje na rachunek uczestnika 5% zainwestowanej kwoty po 

ziszczeniu się poniższych warunków: 

3.3.1. Uczestnik za pomocą platformy Lendico zadeklaruje wpłatę swoich 

środków, nie mniej niż 1500 (słownie: tysiąc pięćset) złotych, na wybrany 

Projekt Pożyczkowy; 

3.3.2. pożyczkobiorca prześle wszystkie wymagane dokumenty i zostaną one 

pozytywnie zweryfikowane przez ekspertów Lendico; 

3.3.3. Projekt Pożyczkowy zostanie w pełni sfinansowany przez jednego lub 

więcej inwestorów; 

3.3.4. pożyczkobiorca nie odstąpi od umowy pożyczkowej w ciągu 14 dni od 

momentu jej zawarcia. 

3.3.5. Zwrot 5% dotyczy nowych środków, zainwestowanych od 15.09.2014 do 

31.10.2014 i dotyczy wyłącznie inwestorów, którzy zainwestowali już 

środki w inny projekt pożyczkowy do dnia 15.09.2014 

http://www.lendico.pl/


3.4. Środki zostaną przelane przez Lendico na rachunek bankowy uczestnika 

podany podczas rejestracji w terminie 60 dni od momentu wypłaty kwoty 

pożyczki na rachunek pożyczkobiorcy. 

3.5. Uczestnik może wziąć udział w promocji tylko jeden raz. 

4. REKLAMACJE I WYJAŚNIENIA 

4.1. Reklamacje dotyczące promocji mogą być zgłaszane pisemnie oraz mailem na 

adres Lendico, w terminie do dnia 7 grudnia 2014 roku, nie później jednak niż 

w terminie 7 dni od dnia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. O 

zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 

Reklamacja powinna zawierać dane personalne uczestnika, jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4.2. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

14-tu dni, od dnia otrzymania reklamacji. 

4.3. Uczestnik o decyzji Lendico zostanie powiadomiony listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesłany na adres podany w reklamacji. 

4.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją 

ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania 

reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika 

promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe 

zasady promocji. W pozostałym zakresie zastosowanie mają Ogólne Warunki 

Umowy, Polityka Prywatności i inne dokumenty opublikowane w portalu 

Lendico pod adresem www.lendico.pl. 

5.2. Przystąpienie do promocji jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego 

postanowień. 

5.3. Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do udziału w Promocji zapoznał 

się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. 

5.4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej 

https://www.lendico.pl/regulaminy-209.html. 

5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

https://www.lendico.pl/regulaminy-209.html

