Załącznik do umowy

Regulamin przyznawania Pożyczkobiorcom
bonifikaty (rabatu) przy udzielaniu pożyczek
§1
Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania Pożyczkobiorcom bonifikat (rabatów) przy udzielaniu
pożyczek przez Transfer System Montaży Finasowych sp. z o.o., w zakresie obciążających
Pożyczkobiorców prowizji za udzielenie pożyczki.
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) pożyczkodawca - TRANSFER System Montaży Finansowych sp. z o.o. z/s w Bydgoszczy, adres:
ul.Śniadeckich 44/4, 85-011 Bydgoszcz, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000249032;
b) pożyczka - produkt finansowy oferowany przez Pożyczkodawcę pod nazwą handlową: Pożyczka Pomocna
Dłoń, Pożyczka Solidny Partner, Pożyczka w Karcie TRANSFER VISA, Pożyczka Familijna;
c) pożyczkobiorca – każda osoba fizyczna, która skorzysta z usług Pożyczkodawcy;
d) bonifikata (rabat)- zmniejszenie wysokości prowizji za udzielenie pożyczki;
e) zadłużenie przeterminowane – suma niezapłaconych w terminie przez Pożyczkobiorcę należności z tytułu
pożyczki (kapitału), oraz prowizji;
§2
Warunki udzielenia bonifikaty(rabatu):
1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcom, którzy skorzystają z jego usług, bonifikaty (rabatu) w zakresie
umówionej w umowie prowizji za udzielenie pożyczki. Bonifikata (rabat) polega na ograniczeniu
zobowiązania Pożyczkobiorców z tytułu prowizji należnej Pożyczkodawcy za udzielenie pożyczki
o kwotę wskazaną w treści umowy pożyczki.
2. Pożyczkobiorca nie ma prawa do uzyskania bonifikaty (rabatu) w wypadku gdy popadnie w opóźnienie
w spłacie należności wynikających z umowy pożyczki a wysokość zadłużenia przeterminowanego
przekroczy:
a) przy Pożyczce Pomocna Dłoń – 55,00% kwoty pożyczki wskazanej w umowie;
b) przy Pożyczce Solidny Partner – 55,00% kwoty pożyczki wskazanej w umowie;
c) przy Pożyczce w Karcie TRANSFER VISA – 55,00% kwoty pożyczki wskazanej w umowie;
d) przy Pożyczce Familijnej – 33,65% kwoty pożyczki wskazanej w umowie;
3. W wypadku braku przesłanek do udzielenia bonifikaty (rabatu), Pożyczkobiorca zobowiązany jest do
zapłaty prowizji w pełnej wysokości przewidzianej w umowie pożyczki.
§3
Postanowienia końcowe:
1. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie skorzystania z bonifikaty (rabatu) każdy Pożyczkobiorca ma
prawo do złożenia reklamacji, którą Pożyczkodawca winien rozpoznać w terminie 14 dni licząc od dnia jej
otrzymania.
2. Pożyczkodawca zawiadamia Pożyczkobiorcę o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji w formie pisemnej,
telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Pożyczkodawcy, w siedzibie Agentów oferujących
produkty Pożyczkodawcy oraz na stronie internetowej Pożyczkodawcy www.transfer-bydgoszcz.pl.
4. Nadto, tekst Regulaminu podawany jest do wiadomości każdego Pożyczkobiorcy w formie załącznika do
umowy pożyczki.

