REGULAMIN PRODUKTU „POŻYCZKA DLA NOWYCH KLIENTÓW”
1. Regulamin określa zasady udzielania pożyczki gotówkowej „Pożyczka dla
Nowych Klientów”, której pożyczkodawcą jest IPF Polska sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 136 (02-305 Warszawa), zarejestrowaną
w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, kapitał
zakładowy w wysokości 17.400.000,00 złotych, zwana dalej „hapipożyczki”.
2. Oferta dostępna jest od dnia 24 kwietnia 2019 roku, do odwołania.
3. Oferta dotyczy pożyczki gotówkowych o poniższych parametrach:
a) kwota pożyczki - od 800 do 25000 złotych,
b) okres spłaty pożyczki – od 3 do 48 miesięcy,
c) roczna stała stopa oprocentowania 0 %,
4. Oferta adresowana jest wyłącznie do nowych Klientów hapipożyczki tj.
do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych, zwanych dalej Klientami, które spełnią łącznie następujące
warunki:
a) złożą w hapipożyczki w okresie dostępności oferty, wniosek o udzielenie
pożyczki o parametrach określonych w pkt 3 niniejszego regulaminu,
b) w dniu wnioskowania o pożyczkę nie posiadają aktywnej umowy
pożyczki w hapipożyczki,
c) w zakresie wniosku, o którym mowa w ppkt a) powyżej, otrzymają
pozytywną ocenę badania zdolności kredytowej, spełnią wymagania
scoringu kredytowego oraz wiarygodności finansowej i płatniczej
obowiązujące w hapipożyczki,
d) zawrą z hapipożyczki umowę pożyczki o parametrach określonych w pkt 3
powyżej,
5. Spełnienie warunków określonych w pkt 4 ppkt a) oraz b) nie stanowi
gwarancji uzyskania Pożyczki dla Nowych Klientów, konieczne jest
spełnienie przez Klienta wszystkich warunków łącznie, w szczególności
warunku wskazanego w ppkt c) powyżej.
6. Udzielenie pożyczki jest indywidualną decyzją hapipożyczki i
każdorazowo poprzedzone jest badaniem oceny zdolności kredytowej.
7. Oferta polega na udzieleniu Klientowi spełniającemu łącznie warunki opisane
w pkt 4 niniejszego regulaminu, pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem
stałym wynoszącym 0,00 % rocznie. Parametry pożyczki dla
reprezentatywnego przykładu: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania
(RRSO) wynosi 9,72 %, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych
kosztów) 8.300 zł, roczna stała stopa oprocentowania 0%; czas
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obowiązywania umowy – 48 miesięcy; wysokość miesięcznych równych rat:
207,78 zł; całkowita kwota do zapłaty 9.973,44 zł, całkowity koszt pożyczki
1.673,44 (w tym: łączna kwota odsetek - 0 zł, opłata przygotowawcza 418,36,
prowizja 1.255,08 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 24.04.2019 r
W przypadku wyboru przez Klienta innych parametrów pożyczki niż
zaprezentowane w reprezentatywnym przykładzie, w szczególności
czasu obowiązywania umowy i/lub całkowitej kwoty pożyczki, parametry
pożyczki mogą ulec zmianie, za wyjątkiem rocznej stałej stopy
oprocentowania wynoszącej 0,00 %.
8. Klient po prawidłowo złożonym wniosku o udzielenie pożyczki, zostanie
zawiadomiony przez hapipożyczki o spełnieniu warunków przyznania
Pożyczki dla Nowych Klientów lub jej odmowie.
9. W przypadku odmowy udzielenia pożyczki na warunkach określonych
regulaminem, hapipożyczki może zaproponować Klientowi inny produkt z
oferty standardowej lub indywidulanej.
10. Warunki, na których hapipożyczki zobowiązuje się udzielić pożyczki zostaną
przedstawione Klientowi na formularzu informacyjnym, o którym mowa w art.
14 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.
2011 Nr 126, poz. 715)
11. Oferta nie obejmuje pożyczek, które Klient może przeznaczyć w całości lub w
części na spłatę innych pożyczek, kredytów, zadłużenia w limitach w koncie
lub zadłużenia na kartach kredytowych, które Klient posiada w bankach lub
instytucjach pożyczkowych.
12. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.hapipozyczki.pl
13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają
postanowienia umowy pożyczki oraz przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
Niniejsza treść regulaminu obowiązuje od dnia 24 kwietnia 2019 roku,
www.hapipozyczki.pl
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