
Regulamin Konkursu dla wydawców Affiliate 44 

Konkurs: Konkurs z AsKredyt  – 23.11/24.12.2018 

Money Beat Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Prosta 68, 02-305 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru dla 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577778, zarejestrowana jako 

podatnik pod numerem NIP 5223040140, zwana dalej „Organizatorem”, ustanawia następujący 

regulamin Konkursu o nazwie „Konkurs AsKredyt.”, zwanej dalej „Konkursem”. 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. W rozumieniu niniejszego regulaminu: 

• Osoba fizyczna, firma posiadająca aktywne konto w programie afiliacyjnym Affiliate44,– 

„Wydawcą”. 

• „Pożyczka” oznacza umowę pożyczki zawartą pomiędzy Firmą Pożyczkową a Pożyczkobiorcą, na 

skutek działań Wydawcy. 

• „Pożyczkobiorca” oznacza osobę fizyczną, która zawarła umowę pożyczki. 

• „Firma Pożyczkowa” IPF Digital sp. z o.o. udzielająca pożyczek we współpracy z Organizatorem  

• „Sprzedaż Pożyczki” oznacza uruchomienie Pożyczki udzielonej przez Firmę Pożyczkową we 

współpracy z Organizatorem poprzez stronę askredyt.pl w czasie trwania Konkursu i na skutek 

działań wydawcy. 

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. 

U. Z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Wydawcy. 

4. Przystąpienie Wydawcy do Konkursu oznacza, iż: 

a) zapoznał się i zaakceptował warunki niniejszego regulaminu; 

b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), 

udostępnionych uprzednio Organizatorowi przy zawieraniu umowy o współpracy między Organizatorem 

a Wydawcą. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienia zwycięzców, a w przypadku wygranej – wręczenia nagrody, oraz rozliczenia zobowiązań 

publicznoprawnych, a także wykorzystania ich w celach marketingowych Organizatora. Administratorem 

danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator. 

5. Wydawca zostanie wykluczony z Konkursu z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o współpracę, 

której jest stroną, a także z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia tego Wydawcy o 

rezygnacji z udziału w Konkursu, albo w przypadku niespełniania warunków Konkursu. 

6. Do Konkursu zaliczone zostaną jedynie Pożyczki udzielone za pośrednictwem Wydawcy, które w dniu 

zakończenia Konkursu będą posiadać pełne uprawnienia do oferowania tych Pożyczek. 

7. Pożyczka, co do której Organizator lub Firma Pożyczkowa wszczęło postępowanie wyjaśniające, 

mające na celu stwierdzenie, czy przy jej udzieleniu nie został dokonany czyn bezprawny lub została 



udzielona niezgodnie z procedurą, nie zostanie zaliczona do sprzedaży danego Wydawcy w rozumieniu 

niniejszej Konkursu. 

8. Konkurs trwa od dnia 23 listopada 2018 roku do 24 grudnia 2018 roku. 

§ 2. Nagrody w Konkursie 

Nagrodą w konkursie jest wygrana w postaci nagrody pieniężnej o wartości zależnej od ilości 

sprzedanych pożyczek w czasie trwania konkursu. 

Za każdą sprzedaną Pożyczkę w okresie trwania konkursu (liczy się data wypłaty Pożyczki) – wydawca 

otrzyma nagrodę pieniężną zgodnie z poniższymi progami: 

od 10 do 19 pożyczek, nagroda za każdą sprzedaną Pożyczkę wynosi dodatkowo 20zł; 

od 20 do 29 pożyczek, nagroda za każdą sprzedaną Pożyczkę wynosi dodatkowo 30zł; 

od 30 do 39 pożyczek, nagroda za każdą sprzedaną Pożyczkę wynosi dodatkowo 40zł; 

40 pożyczek i więcej, nagroda za każdą sprzedaną Pożyczkę wynosi dodatkowo 50zł; 

Ilość nagród do wygrania przez danego wydawcę jest nieograniczona. Nagroda pieniężna nie podlega 

wymianie na inną nagrodę. 

1. Liczba nagród w konkursie jest nieograniczona. 

2. Lista laureatów zostanie ogłoszona w terminie do 20 stycznia 2019 r. zwycięzcy zostaną 

poinformowani mailowo lub telefonicznie o przyznaniu Nagrody. 

3. Nagrody rzeczowe będą przekazane zwycięzcom w terminie do 20 stycznia 2019 r., pod warunkiem 

spełnienia przez Wydawcę warunków określonych w niniejszym regulaminie. 

§ 3. Informacje dodatkowe 

1. Wszelkich informacji na temat Konkursu udzielać będzie Organizator pod adresem: 

bok@moneybeat.pl 

2. Wartość otrzymanych nagród stanowi przychód Wydawców z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej. Potencjalny podatek dochodowy z tego tytułu obciąża zwycięzców. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie 

https://affiliate44.com.pl/static/konkursy/askredyt/201811/regulamin.pdf oraz w siedzibie Organizatora 

w czasie trwania Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest 

to uzasadnione celem Konkursu i nie wpływa na pogorszenie warunków udziału w Konkursie. O 

ewentualnych zmianach w Regulaminie uczestnicy będą informowani na stronie 

https://affiliate44.hasoffers.com/ 

5. Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich 

otrzymania przez Organizatora. Reklamacje powinny zostać złożone w formie elektronicznej pod 

adresem: bok@moneybeat.pl  pod rygorem ich nierozpatrzenia. Ostateczny termin składania reklamacji 



upływa 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

6. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres i numer telefonu Wydawcy, jak również 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

 


