REGULAMIN UCZESTNICTWA W AKCJI „SZLACHETNA POŻYCZKA”

Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w akcji „Szlachetna Pożyczka”,
zwanej dalej „Akcją”.
§1 ORGANIZATOR AKCJI
Wyłącznym organizatorem Akcji jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka
Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS 0000080915, NIP 586-104-00-96, zwana dalej Kasą.
§2 DEFINICJE OGÓLNE
Placówka – jednostka organizacyjna Kasy wykonująca czynności agencyjne polegające na zawieraniu
i zmianie umów o wykonanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych tj. Placówka Kasy, Placówka Partnerska Kasy.
Członek Kasy – osoba fizyczna, która zgodnie ze Statutem Kasy nabyła członkostwo w Kasie.
Pożyczka – pożyczka „Szlachetna Pożyczka” udzielona Członkowi Kasy.
Beneficjent – jedna z wymienionych w § 7 ust. 2 organizacji, wskazana przez Członka Kasy przy
zawieraniu umowy Pożyczki, na rzecz której Kasa w ramach Akcji „Szlachetna Pożyczka” przekaże
darowiznę w kwocie 50 zł ze środków własnych.
§3 ADRESACI AKCJI
Akcja skierowana jest do Członków Kasy, którzy w dniach od 02.10.2017 roku do 31.12.2017 roku
zawrą umowę pożyczki „Szlachetna Pożyczka” w Kasie oraz spełnią warunki określone w § 6.
§4 CEL AKCJI
Celem Akcji jest promowanie wśród Członków Kasy wrażliwości społecznej na problemy osób i
organizacji potrzebujących pomocy i wsparcia finansowego. Cel realizowany będzie poprzez
przekazanie przez Kasę, ze środków własnych, darowizny w kwocie 50 zł z tytułu każdej udzielonej w
ramach Akcji Pożyczki, na cele działalności statutowej Beneficjenta wskazanego przez Członka Kasy.
§5 CZAS TRWANIA
Akcja trwa w okresie od dnia 02.10.2017 roku do 31.12.2017 roku.
§6 UCZESTNICTWO W AKCJI
1.

Akcja „Szlachetna Pożyczka” dotyczy wyłącznie produktu pożyczkowego o nazwie „Szlachetna
Pożyczka”. Pozostałe produkty pożyczkowe dostępne w Kasie nie są objęte Akcją „Szlachetna
Pożyczka”.

2.

Członek Kasy, aby móc wziąć udział w Akcji, musi spełnić łącznie następujące warunki:
a)
b)
c)

w okresie o którym mowa w § 5, zawrze umowę Pożyczki;
wskaże Beneficjenta spośród organizacji wskazanych w § 7 i w sposób tam wskazany.
oświadczy, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz
wyrazi zgodę na udział w Akcji.
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§7 BENEFICJENCI AKCJI
1. Członek Kasy przy składaniu wniosku o udzielenie Pożyczki, ale nie później niż przed
zawarciem umowy Pożyczki musi wskazać jednego z Beneficjentów, których lista wymieniona
jest w ust.2 niniejszego paragrafu.
2. Beneficjentem może być:
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM „KAWAŁEK NIEBA”
ul. Poznańska 14/8, 84-230 Rumia
NIP 588 237 85 70, REGON 221206325,
KRS 0000382243
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa
Rada Krajowa
ul. Rzemieślnicza 2
84-207 Bojano
KRS 0000069730
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca
ul. Dickmana 6, 81-109 Gdynia
tel. 58 665 66 55
KRS 0000044542
NIP 586-17-96-546
§8 WARUNKI PRZEKAZANIA ŚRODKÓW BENEFICJENTOWI
Po zakończeniu Akcji, nie później niż do 31.03.2018 roku, Kasa przekaże poszczególnym
Beneficjentom, w sposób uzgodniony z danym Beneficjentem, środki w wysokości stanowiącej iloczyn
liczby Pożyczek udzielonych w okresie trwania Akcji, przy których udzieleniu Członkowie wskazali
danego Beneficjenta oraz kwoty 50 zł.
§9 REKLAMACJE
1.

Uczestnik Akcji może złożyć reklamację w następujący sposób: osobiście w Placówkach Kasy
(ustnie lub pisemnie), pisemnie na adres korespondencyjny Kasy: ul. Legionów 126-128, 81-472
Gdynia lub elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej:
www.kasastefczyka.pl.

2.

Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu
informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego
rozpatrzenia.

3.

Reklamacje Kasa rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty ich
otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi we wskazanym
terminie, może on zostać wydłużony, o czym Kasa przekaże stosowną informację.

4.

Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty bądź w inny
uzgodniony sposób.

5.

Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji w Kasie dostępne są w placówkach Kasy oraz na
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stronie internetowej: www.kasastefczyka.pl.
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma Statut Kasy, Regulamin
udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. F. Stefczyka oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.

O przekazaniu darowizny Kasa poinformuje Członków Kasy poprzez zamieszczenie informacji na
ten temat w materiałach m.in. w gazecie „Czas Stefczyka” oraz na stronie internetowej.

3.

Regulamin Akcji jest dostępny w placówkach
https://www.kasastefczyka.pl/pliki-do-pobrania
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