
Regulamin Promocji „ 750 zł w prezencie od Bancovo”   
 

§ 1 
 
Promocja „750 zł w prezencie od Bancovo”  polega na przekazaniu przez Organizatora Nagrody 
premiowej w formie pieniężnej za spełnienie przez Uczestnika Promocji warunków opisanych w § 3 
Regulaminu. Promocja dostępna jest przy zakupie produktów finansowych za pośrednictwem 
Platformy Bancovo. Promocja dostępna jest dla Klientów, którzy samodzielnie sfinalizują wniosek i 
zawrą umowę kredytową za pośrednictwem Platformy oraz dla Klientów finalizujących wniosek i 
zawarcie umowy kredytowej za pośrednictwem Contact Center.  

§ 2 
 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia lub skróty, należy przez nie 
rozumieć: 
 

1. Contact Center- wydzielone przez NCS Centrum Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego 
Klient może uzyskać dostęp do Platformy, 

2. Kwota netto pożyczki/kredytu – kwota wypłacona na rachunek Klienta 
3. Nagroda premiowa – nagroda pieniężna w kwocie wynikającej z Tabeli nr 1 w § 3 
4. Organizator – NewCommerce Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570731, z 
kapitałem zakładowym w wysokości 400.000,00 PLN, NIP: 522-303-54-75, 

5. Partner – banki i inne podmioty niebędące bankami współpracujące z NCS, 
6. Platforma – serwis internetowy udostępniony Użytkownikowi przez Organizatora pod 

adresem www.bancovo.pl umożliwiający skorzystanie z Usług, 
7. Promocja –  Promocja „750 zł w prezencie od Bancovo” 
8. Regulamin – Regulamin Promocji „750 zł w prezencie od Bancovo”  dostępny na stronie 

www.bancovo.pl, 
9. Uczestnik Promocji – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych (Konsument) której NCS udostępnia możliwość skorzystania z Usług oferowanych 
w Platformie, 

10. Umowa – umowa o pożyczkę lub kredyt zawarta z jednym z Partnerów za pośrednictwem 
Platformy www.bancovo.pl , której zawarcie będzie poprzedzone dokonaniem pozytywnej 
oceny zdolności kredytowej Uczestnika przez Partnerów oraz złożeniem Uczestnikowi przez 
Partnerów oferty zawarcia Umowy.  

  
 

§ 3 
 

1. Warunkiem koniecznym otrzymania Nagrody premiowej przez Uczestnika Promocji jest: 
1) zawarcie Umowy z jednym z Partnerów na Platformie www.bancovo.pl oraz  
2) uruchomienie środków poprzez wypłatę przez Partnera na rzecz Uczestnika Promocji 

środków pieniężnych wynikających z zawartej Umowy w okresie od  01.08.2018 r. godz. 
00:01 do 31.08.2018 r. godz. 23:59 oraz 

3) nieodstąpienie od tejże Umowy. 
2. Pula Nagród premiowych dostępnych w Promocji jest limitowana do maksymalnie 750 zł brutto 

dla jednego Uczestnika. W szczególności w przypadku zawarcia przez Uczestnika i uruchomienia 
na rzecz Uczestnika środków pochodzących z więcej niż jednej Umowy, Uczestnik może 
otrzymać maksymalną kwotę 750 zł brutto z tytułu wszystkich zawartych Umów i 
uruchomionych na ich podstawie środków. 

http://www.bancovo.pl/
http://www.bancovo.pl/


 
3. Nagroda premiowa zostanie przekazana Uczestnikowi na numer rachunku bankowego, na który 

zostały wypłacone środki w ramach Umowy, najpóźniej do 18.10.2018 r.  
4. Wysokość nagrody premiowej określa Tabela nr 1.  
 
 
 
Tabela nr 1 
 

Wysokość 
nagrody w 

przedziałach  

Min kwota netto   
kredytu/pożyczki 

Max kwota 
netto 

kredytu/pożyczki 

Wysokość nagrody 
premiowej (brutto) 

1 500 zł 2 000 zł 50 zł 

2 2 001 zł 4 000 zł 100 zł 

3 4 001 zł 6 000 zł 150 zł 

4 6 001 zł 8 000 zł 200 zł 

5 8 001 zł 10 000 zł 250 zł 

6 10 001 zł 12 000 zł 300 zł 

7 12 001 zł 14 000 zł 350 zł 

8 14 001 zł 16 000 zł 400 zł 

9 16 001 zł 18 000 zł 450 zł 

10 18 001 zł 20 000 zł 500 zł 

11 20 001 zł 22 000 zł 550 zł 

12 22 001 zł 24 000 zł 600 zł 

13 24 001 zł 26 000 zł 650 zł 

14 26 001 zł 28 000 zł 700 zł 

15 28 001 zł  200 000 zł 750 zł 

 
 

 
§ 4 

 
1. Reklamacje związane z niniejszą Promocją mogą być składane: 

1) pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Organizatora:  
NewCommerce Services sp. z o.o. 
ul. Łopuszańska 38D 
02-232 Warszawa, 

2) pocztą elektroniczną na adres kontakt@bancovo.pl . 

2. Reklamacje powinny być składane niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności budzących 
wątpliwości Uczestnika Promocji. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: 
1) imię, nazwisko i adres do korespondencji lub adres mailowy Uczestnika Promocji 

składającego reklamację, 
2) opis podstawy reklamacji, 
3) wskazanie, że reklamacja dotyczy Promocji „750 zł w prezencie od Bancovo” 

4. Organizator rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 
dni od jej otrzymania.  

mailto:kontakt@bancovo.pl


5. Organizator poinformuje Uczestnika Promocji o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej 
pocztą tradycyjną na adres podany w reklamacji lub elektroniczną. 
 

 
§ 5  

Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w dowolnym momencie przed 
upływem terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu. Wcześniejsze 
zakończenie przez Organizatora Promocji nie wpływa na uprawnienie do otrzymania Nagrody 
premiowej przez Uczestnika Promocji, który w okresie jej obowiązywania do czasu zakończenia 
przez Organizatora spełnił warunki wskazane w § 3 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz spełnił warunek 
wskazany w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszego Regulaminu.  


