
 

 
Regulamin promocji “0%” Finiata 
  
§1     Przedmiot regulaminu 

Niniejszy regulamin określa warunki promocji organizowanej przez spółkę Finiata Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie na korzystanie z oferowanych przez w/w podmiot usług faktoringu. 

  
§2     Słowniczek 

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają: 
1.   Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu 

działającego w domenie www.infakt.pl; 
2.   Finiata – Finiata Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Grodzka nr 42 lok. 1, 

Kraków 31-044, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000653925, posiadającą 
NIP 676-251-90-05, tj. podmiot oferujący Usługę; 

3.   Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Kącik 4, Kraków 30-
549, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 945-212-
16-81, tj. podmiot udostępniający Aplikację; 

4.   Promocja – akcja promocyjna, której założenia zostały opisane w Regulaminie; 
5.   Regulamin – niniejszy dokument; 
6.   Regulamin usługi – regulamin Usługi, dostępny pod adresem 

https://www.finiata.pl/regulamin-faktoringu/; 
7.   Tabela opłat – tabela opłat i prowizji pobieranych przez Finiatę w ramach 

świadczonych Usług, dostępna pod adresem 
https://static.finiata.pl/tabela_prowizji_i_oplat_20180430.pdf; 

8.   Umowa faktoringowa – umowa dotycząca świadczonej Usługi, dostępna pod adresem 
https://static.finiata.pl/factoring_agreement_20180502.pdf ; 

9.   Usługa – oferowana przez Finiatę usługa faktoringu, opisana szczegółowo w 
Regulaminie usługi. 

10.   Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który: 
a.   korzysta z Aplikacji w ramach oferowanych przez Infakt pakietów (w tym 

pakietu darmowego) bądź z usługi Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego, 
oraz 

b.   korzysta z Usługi w ramach Promocji. 
  
§3     Istota Promocji 

1.   W czasie trwania Promocji Finiata świadczyć będzie na rzecz Użytkowników Usługę w 
sposób nieodpłatny przez okres 30 dni, na zasadach określonych szczegółowo w §4. 

2.   Świadczenie opisane w ust. 1 nie podlega zamianie na ekwiwalentne świadczenie 
pieniężne w gotówce. 

  
§4     Szczegółowe warunki promocji 

1.   Promocja trwa w dniach od 23. Października 2018 r. do odwołania. 
2.   Promocją objęci są Użytkownicy, którzy: 

a.   prowadzą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej 
bądź w formie spółki partnerskiej, spółki jawnej lub spółki cywilnej; 

b.   połączą swoje konto w Aplikacji z platformą wykorzystywaną przez Finiatę do 
świadczenia Usług; 
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c.   nie korzystały wcześniej z Usług świadczonych przez Finiatę; 
d.   skorzystają z Usługi za pośrednictwem Aplikacji, tj. korzystając z dostępnej w Aplikacji 

możliwości wnioskowanie do Finiaty o ofertę finansowania wystawionej z użyciem 
Aplikacji faktury; 

e.   zaakceptują Regulamin usługi, Umowę faktoringową, Tabelę opłat oraz Regulamin. 
3.   Finiata zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wewnętrznej oceny bezpieczeństwa 

kredytowego transakcji i prawdziwości danych podanych w treści wystawionej faktury. 
4.   Ostateczną kwotę pożyczki przyznanej Użytkownikowi w ramach Usługi ustala Finiata, w 

oparciu o efekty analizy określonej w ust. 3. 
5.   Dla uniknięcia wątpliwości Finiata oświadcza, iż Regulamin nie zobowiązuje jej do 

świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika. Finiata może odmówić świadczenia Usługi w 
szczególności w przypadku negatywnych wyników oceny, o której mowa w ust. 3. 

6.   Usługa realizowana jest na rzecz Użytkownika zgodnie z Regulaminem usługi oraz 
Umową faktoringową – z zastrzeżeniem, iż przez pierwsze 30 dni realizacji Usługi 
(kredytowania faktury) Użytkownik zwolniony będzie z obowiązku uiszczenia na rzecz 
Finiaty opłat określonych w Tabeli opłat. 

7.   Każdy z Użytkowników może skorzystać z Promocji tylko jeden raz, a przedmiotem Usługi 
może być wyłącznie jedna wystawiona przez Użytkownika z użyciem Aplikacji faktura. 

  
§5     Dane osobowe Użytkowników 

1.   Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie na zasadach 
wskazanych w polityce prywatności Finiaty, dostępnej pod adresem 
https://www.finiata.pl/polityka-prywatnosci/. 

2.   Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników będzie Finiata. 
3.   Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 

Promocją, tj. w celu identyfikacji Użytkowników jako osób objętych Promocją, realizacji na 
ich rzecz Usługi oraz dla celów analitycznych. 

  
§6     Reklamacje 

1.   Reklamacje dotyczące Promocji można przesyłać w formie pisemnej na adres Finiaty, z 
dopiskiem „Reklamacja – Promocja 0%”. 

2.   Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego 
zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika. 

3.   Finiata rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Finiacie 
dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty 
dostarczenia takich informacji. 

4.   Komunikacja ze strony Finiaty odbywać się będzie na adres e-mail Użytkownika podany w 
zgłoszeniu reklamacyjnym. 

  
§7     Postanowienia końcowe 

1.   Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie 
informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych 
mają jedynie charakter pomocniczy. 

2.   Organizatorem Promocji i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za realizację jej 
warunków jest Finiata. Tym samym Infakt nie ponosi odpowiedzialności wobec 
korzystających z Promocji Użytkowników za wszelkiego rodzaju roszczenia związane z 
organizacją Promocji. 

3.   Odpowiedzialność Finiaty wobec Użytkownika w żadnym przypadku nie przekracza 
wartości świadczeń otrzymanych (zaoszczędzonych) przez Użytkownika w ramach 
Promocji. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie 
dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności 
z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez 
Finiatę czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony. 

4.   Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem 
https://www.finiata.pl/infakt/regulamin24102018. 

5.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 23. Października 2018 r. 
  
 


