
Regulamin Promocji „Raty 0%" 

 

Art. 1 Postanowienia wstępne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Raty 0%”. 

2. Organizatorem promocji jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-673), 

przy ul. Konstruktorskiej 13 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XIII 

Wydział  Gospodarczy, pod numerem  KRS 0000390656, posiadająca numer NIP: 

9512209854, o kapitale zakładowym wynoszącym 352 646,50 zł opłacony w całości. 

3. Informacja o Promocji  oraz Regulamin Promocji zostaną udostępnione na stronie internetowej 

Organizatora www.comfino.pl.   

4. Promocja rozpoczyna się dnia 01.02.2022 roku i trwa do dnia 13.02.2022 roku (czas trwania 

promocji). 

5. Promocja nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540). 

6. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami Organizatora, chyba że indywidualne warunki 

danej promocji stanowią inaczej. 

7. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko raz w Czasie trwania Promocji. 

 

Art. 2  Definicje 

 

1. „Regulamin Promocji” –  oznacza niniejszy Regulamin; 

2. „Uczestnik Promocji” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca 

działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 

r., polegającą na prowadzeniu działalności sklepu internetowego na terytorium Polski pod 

określoną domeną.  

Kody MCC nieakceptowane : 

7841, 8641, 8651, 8661, 8398, 6012, 6051, 6211, 7995, 5999, 7996, 7278, 4829, 7394, 

7273, 8699, 6540, 7801, 7802, 7800 

Kody MCC akceptowane* : 

1711, 2741, 4812, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5072, 5074, 5094, 5111, 

5131, 5211, 5231, 5231, 5231, 5251, 5261, 5300, 5310, 5532, 5533, 5611, 5621, 5631, 

5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5698, 5699, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719, 5722, 

5732, 5733, 5734, 5735, 5832, 5931, 5932, 5937, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945 

5946, 5947, 5948, 5949, 5950, 5970, 5971, 5972, 5973, 5975, 5976, 5978, 5983, 5992, 

5994, 5996, 5997, 5998, 7333, 8043, 8044, 5200, 8299, 5631, 5137, 4722, 6300, 7032, 

7379, 7622, 7641, 7911, 8220, 8244, 8249, 8911 

http://www.comfino.pl/


* Każdorazowo wymagana jest zgoda Instytucji finansującej na przyłączenie Merchanta o takim MCC. 

3. „Organizator” – Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. 

Konstruktorskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział  

Gospodarczy, pod numerem  KRS 0000390656,  posiadająca numer NIP: 9512209854, 

pracowników tej spółki lub inne osoby działające w imieniu tej spółki.  

4. „Produkt Finansowy” - oznacza produkt lub usługę własną podmiotu trzeciego świadczącego 

usługi finansowe (w tym banku instytucji kredytowej lub pożyczkowej), w szczególności kredyt 

pożyczkę (w tym konsumenckie) lub tzw. odroczone płatności. 

  

Art. 3  Uczestnictwo w Promocji 

 

1. W Promocji może uczestniczyć Uczestnik Promocji, który łącznie spełnił następujące warunki: 

a) w czasie trwania Promocji, skontaktował się z Organizatorem w celu zawarcia z Organizatorem 

umowy partnerskiej na wdrożenie w sklepie internetowym Uczestnika Promocji rozwiązania  

www.comfino.pl, czyli platformy umożliwiającej wdrożenie płatności online w tym płatności w 

ratach i odroczonych płatności. 

b) zawarł z Organizatorem umowę partnerską na wdrożenie w sklepie internetowym Uczestnika 

Promocji rozwiązania www.comfino.pl, czyli platformy umożliwiającej wdrożenie płatności 

online w tym płatności w ratach i odroczonych płatności nie później niż w terminie do dnia 6 

lutego 2022 roku. 

c) uruchomił w sklepie internetowym rozwiązanie www.comfino.pl w terminie do 30 dni od dnia 

podpisania umowy partnerskiej z Organizatorem.  

d) Nie rozwiązał umowy partnerskiej z Organizatorem przez okres 6 miesięcy od dnia jej 

zawarcia. 

2. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko raz w okresie jej trwania. 

3. O uczestnictwie w Promocji decyduje data zawarcia umowy partnerskiej z Organizatorem, 

rozumiana jako data złożenia podpisu pod umową przez Uczestnika Promocji. Organizator 

zastrzega prawo do ograniczenia liczby Uczestników Promocji do 20 pierwszych podmiotów. 

 

Art. 4 Korzyści dla Uczestnika Promocji  

 

1. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone w art. 3 otrzymuje następującą korzyść od 

Organizatora opisaną w niniejszym artykule.  

2. Organizator pokryje w imieniu i na rzecz Uczestnika Promocji wynagrodzenie instytucji 

finansowej należne od Uczestnika Promocji za udzielenie klientom sklepu internetowego 

Uczestnika Promocji Produktów Finansowych w ramach platformy comfino.pl do kwoty 1.000 

(jeden tysiąc złotych). Organizator zastrzega, iż ma możliwość zmniejszenia sumy 

wynagrodzenia instytucji finansowej. 
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3. Korzyść o której mowa w ust. 2 przyznawana jest  Uczestnikowi Promocji jednokrotnie w 

okresie na okres nie dłuższy niż 14 dni w  miesiącu kalendarzowym, co oznacza, że Uczestnik 

Promocji może  uzyskać maksymalnie 1.000 złotych korzyści od Organizatora w okresie 

maksymalnie 14 dni. 

Art. 5 Reklamacje 

 

1. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji należy składać drogą pisemną na adres pocztowy 

Organizatora: Comperia.pl Spółka Akcyjna ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa bądź 

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Organizatora 

reklamacje@comfino.pl . 

2. Organizator rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 

30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie 

reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni.  

3. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Promocji listownie, 

telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację 

zostanie udzielona przez Organizatora w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za 

pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną. 

 

Art. 6 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. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w następujących celach: 

a) przeprowadzenia Promocji oraz wydania voucherów (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);  

3. Dane osobowe Uczestników Promocji nie będą̨ przekazane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

4. Dane osobowe Uczestników Promocji będą̨ przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji 

celów wskazanych w punkcie 3. 

5. Dane Uczestników Promocji nie będą̨ podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 

6. Informacje dotyczące praw Uczestników Promocji, związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych są dostępne na stronie www.comfino.pl. 
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Art. 7 Postanowienia końcowe 

 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona przez Organizatora pod adresem  

wskazanym na wstępie Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Promocji spełniają warunki 

określone w Regulaminie. 

3. Organizator Promocji zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których 

działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek 

Organizatora lub są sprzeczne z prawem a także tych Uczestników Promocji, z którymi 

zawarcie umowy partnerskiej i wdrożenie rozwiązania www.comfino.pl w sklepie internetowym 

Uczestnika Promocji jest niemożliwe ze względu na rozwiązania techniczne.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

5. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

http://www.comfino.pl/

