REGULAMIN PROMOCJI
„Promocyjne finansowanie. Druga faktura na 30 dni za 0 zł netto”
PROMOCJA
1.

Promocja prowadzona będzie pod nazwą „ Promocyjne finansowanie. Druga Faktura na 30

dni za 0 zł netto” na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
2.

Organizatorem Promocji jest AIQLABS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej

11/27, 00-189 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000551150, NIP: 5252607460, REGON:
360301004, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.
3.
Informacja o Warunkach Promocji udostępniona jest przez Organizatora na stronach
internetowych Organizatora www.finces.pl
4.
Promocja rozpoczyna się dnia 5 Lipca 2019 roku o godzinie [00:01] i trwa do odwołania przez
Organizatora.
DEFINICJE
Klient (Uczestnik Promocji) – Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
która zawarła z AIQLABS Umowę Faktoringu z prawem Regresu, oraz zaakceptowała warunki
Regulaminu Świadczenia Usług Finansowania, oraz złoży wniosek o finansowanie kolejnej (drugiej)
faktury.
Druga faktura - wierzytelność pieniężna Klienta wynikająca z sprzedaży towarów i usług, która nie jest
wymagalna w dacie złożenia drugiego wniosku.
Umowa Faktoringu z prawem Regresu - Umowa ramowa zawierana na Portalu Klienta w formie
dokumentowej przez AIQLABS oraz Nowego Klienta
Regulaminu Świadczenia Usług Finansowania – Regulamin zatwierdzany przez Nowego Klienta w
formie dokumentowej podczas procesu zawierania Umowy Faktoringu
Maksymalny okres finansowania – Oznacza maksymalny okres (30 dni) liczony od daty przyznania
przez Organizatora promocji finansowania.
Maksymalna wartość finansowanej faktury. Oznacza maksymalną kwotę brutto wskazaną na fakturze
przedstawioną przez Klienta do finansowania w ramach niniejszej promocji i wynosi 5000 (słownie: pięć
tysięcy) złotych.
ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1.
W Promocji może uczestniczyć osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która
spełnia jednocześnie poniższe warunki:
a) Zawarła z Organizatorem Promocji Umowę faktoringu oraz zaakceptowała Regulamin Świadczenia
usług Finansowania.
b) Ma maksymalnie jeden wcześniej sfinansowany wniosek, którego rozliczenie nastąpiło terminowo
oraz zgodnie z Umową Faktoringu i Regulaminem Świadczenia Usług Finansowania.
c) Przedstawiła we wniosku fakturę, której wartość brutto nie przekracza maksymalnej wartości (5 000
zł) i spełnia ona wszystkie wymagania określone w Umowie Faktoringu oraz Regulaminie Świadczenia
Usług Finansowania.
d) Otrzymała od organizatora Limit Faktoringowy w wysokości pozwalającej na sfinansowanie drugiej
faktury w ramach promocji.
e) Organizator potwierdził finasowanie faktury w ramach prawidłowo złożonego wniosku.
f) W wyznaczonym okresie promocji (30 dni od dnia wypłaty zaliczki) dokona całkowitej spłaty zaliczki.

2.

Spełnienie wszystkich powyższych warunków oznacza, że prowizja należna zgodnie z tabelą opłat

nie zostanie naliczona, a całkowity koszt finansowania drugiej faktury w okresie 30 dni wyniesie 0 zł
netto.
3.
Zaliczka faktoringowa z sfinansowanej faktury wypłacona będzie w wysokości różnicy pomiędzy
wartością zatwierdzonej przez AIQLABS kwoty finansowania a wartością brutto prowizji faktoringowej
wyliczonej zgodnie z tabelą opłat i prowizji, przy czym w ramach niniejszej promocji AIQLABS nie obciąży
Klienta tak wyliczoną prowizją pod warunkiem, iż Klient w wyznaczonym w promocji okresie (30 dni)
dokona całkowitej spłaty przekazanej zaliczki.
Brak spłaty zaliczki faktoringowej w terminie 30 dni od dnia wypłaty, oznacza, iż Klient będzie ponosił
wszelkie koszty związane z finansowaniem ponad ustalony termin, a także zapłaci prowizję zgodnie z
aktualną Tabelą opłat i prowizji.
REKLAMACJE
1.

2.

Uczestnik może zgłosić reklamacje związane z Promocją
- na adres e-mail: kontakt@finces.pl lub BOK@finces.pl
- na adres siedziby organizatora.
Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Organizatora reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach,
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie Organizator poinformuje o tym fakcie
Uczestnika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie dłuższy
jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3.

O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, pisemnie lub na wniosek
Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

DANE OSOBOWE
1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu art. 4 ust. 7
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 (dalej RODO).
2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (w skrócie „IOD”), z którym
kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@AIQLABS.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenia Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) obowiązkowej administracji podatkowo - księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74
ustawy z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)
c) rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Dane osobowe Uczestników Promocji nie będą przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
5. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów
wskazanych w punkcie 3.
6. Dane Uczestników Promocji nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.
7. Każdy z biorących udział w Promocji, poprzez przystąpienie do Promocji zapoznał się z treścią
Regulaminu i akceptuje jego warunki.

