Regulamin promocji „Taniej z Home Profit”
Promocja obowiązuje od 01.08.2018 do 30.04.2019 r. lub do wyczerpania puli kart (karta Home
Profit)

§1
1. Organizatorem Promocji „Taniej z Home Profit” (dalej „Promocja”) jest Open Finance S.A. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000196186, o kapitale zakładowym 743 566,63 PLN (opłacony w
całości), nr REGON: 015672908, numer NIP 5213280836, (dalej „Organizator” lub „Open Finance”).
2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych, zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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”).
3. Promocja obowiązuje od dnia 01.08.2018 r. do dnia 30.04.2018 r. lub do wyczerpania puli
kart (karta Home Profit) (dalej „Czas Trwania Promocji”).
4. Skorzystanie z Promocji przez Uczestnika oznacza akceptację treści niniejszego regulaminu (dalej
„Regulamin”).
5. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada
2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§2
1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych (dalej „Uczestnik”), która w Czasie Trwania Promocji:
a) zawrze za pośrednictwem Organizatora umowę o kredyt hipoteczny lub zawrze za pośrednictwem
Organizatora umowę o kredyt gotówkowy. Warunkiem uznania przez Organizatora, że Uczestnik
zawarł za pośrednictwem Organizatora umowę kredytu hipotecznego jest wypłata przez bank będący
stroną umowy kredytu pierwszej transzy kwoty kredytu. Warunkiem uznania przez Organizatora, że
Uczestnik zawarł za pośrednictwem Organizatora umowę kredytu gotówkowego jest wypłata kwoty
kredytu przez bank będący stroną umowy kredytu;
b) wypełni poprawnie i czytelnie formularz o przystąpienie do Promocji według wzoru wskazanego
przez Organizatora, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku, gdy formularz zostanie
wypełniony niepoprawnie lub nieczytelnie, Organizator uzna, że niniejszy warunek został przez
Uczestnika spełniony od dnia poprawienia lub uzupełnienia formularza.2. Uczestnik w ramach
Promocji, po spełnieniu warunków, o których mowa w par. 2 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, otrzymuje

kartę Home Profit upoważniającą do otrzymania określonych rabatów w wyznaczonych sklepach z
wyposażeniem wnętrz ma terenie całej Polski oraz w sklepach internetowych zgodnie z „Regulaminem
programu oszczędnościowego Home Profit” dostępnym pod linkiem homeprofit.pl/pl/regulamin. Lista
sklepów, w których obowiązują rabaty dostępna jest pod linkiem homeprofit.pl/pl/rabaty.

§3
1. Każdy Uczestnik Promocji, który spełni warunki opisane w par. 2 ust. 1 Regulaminu ma prawo zgłosić
się do placówki Open Finance, w której był obsługiwany, po odbiór karty Home Profit. Uczestnik
potwierdza odbiór karty Home Profit podpisując protokół odbioru karty zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. W ramach Promocji każdy Uczestnik Promocji
może otrzymać wyłącznie 1 (jedną) kartę Home Profit.
W przypadku spełnienia przez Uczestnika Promocji warunków określonych w §2 ust. 1 Regulaminu
więcej niż 1 (jeden) raz, Uczestnik ten jest uprawniony do otrzymania wyłącznie 1 (jednej) karty Home
Profit.
2. Aby móc korzystać z Karty przed pierwszym użyciem Uczestnik powinien:
a) zarejestrować otrzymaną kartę w programie Home Profit poprzez podanie swoich danych oraz
numeru otrzymanej karty na stronie https://homeprofit.pl/ lub w aplikacji mobilnej Home Profit
dostępnej w Sklep Play na Android i App Store na iOS.
b) zaakceptować regulamin korzystania z programu Home Profit widoczny podczas rejestracji karty w
systemie.
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3. Uczestnik powinien zarejestrować otrzymaną Kartę zgodnie z par. 3 ust. 2 powyżej do 31.05.2019 r.
Po upływie tego terminu Organizator nie gwarantuje możliwości zarejestrowania w programie.
4. Rabaty udzielone przez wskazane sklepy uczestniczące w programie Home Profit, otrzymane z tytułu
korzystania z karty nie stanowią jej równowartości pieniężnej, a Uczestnik nie ma możliwości wyboru
pomiędzy nagrodą rzeczową a oznaczoną równowartością pieniężną.

§4
Karty zostaną wydane przez Organizatora Uczestnikom bezpośrednio w placówce, w której odbywała
się obsługa Uczestnika, a w przypadku zmiany adresu placówki bądź jej likwidacji - najbliższej placówce
dla Uczestnika. Karta jest możliwa do odebrania po spełnieniu przez Uczestnika warunków określonych
§2 ust. 1 Regulaminu.

§5
1. Prawo do składania reklamacji dotyczących przebiegu Promocji przysługuje każdemu Uczestnikowi
Promocji. Reklamacje mogą być zgłaszane w Okresie Trwania Promocji lub po jej zakończeniu:

a) w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora: Open Finance S.A., ul. Przyokopowa
33, 01-208 Warszawa z dopiskiem ”Promocja „Płać mniej z Open Finance”
lub
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@open.pl, o temacie „Promocja Taniej z Home
Profit”
c) telefonicznie pod numerem telefonu 801 600 200
d) osobiście w oddziałach sprzedaży Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) określenie osoby wnoszącej reklamację,
b) opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji,
c) żądanie reklamacyjne Uczestnika wraz z uzasadnieniem.

W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji pisemnie,
na adres podany w reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty skutecznego
doręczenia za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego reklamacji, lub w
terminie 30 dni od dnia złożenia telefonicznie lub osobiście w oddziale sprzedaży Organizatora
reklamacji.
§6
1Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na zasadach wskazanych w „Informacji dotyczącej
zasad przetwarzania Twoich danych osobowych oraz Twoich praw”, zawartej w treści Załącznika nr 1
do Regulaminu.
§7
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jeżeli nie
spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Promocji, w tym w szczególności do wydłużenia
jej czasu obowiązywania.
2. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji
w siedzibie Organizatora, we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych oraz na stronie
www.open.pl.

