Regulamin strony laur-finance.pl
Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną Laur-Finance.pl, na której umożliwiamy złożenie
wniosku kredytowego.
Przed skorzystaniem z naszych usług, prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się
z

niniejszym

regulaminem.

Poprzez

złożenie

wniosku,

wyrażają

Państwo

zgodę

na przestrzeganie Regulaminu.
§1
O Laur-Finance.pl

Laur Finance jest to marka należąca do firmy Szatkowski Investments Rafał Szatkowski
z siedzibą w Szczecinie (ul. Jagiellońska 83/1 70-362) NIP 851-31-99-465 oraz REGON
365452038 (dalej jako: „Szatkowski Investments”).
Szatkowski Investments jest właścicielem oraz administratorem strony internetowej laurfinance.pl. Jak również, pośrednikiem kredytowym, wpisanym do rejestru pośredników
kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, numer wpisu: RTK006246
Na stronie „laur-finance.pl”, Mogą Państwo złożyć wniosek kredytowy, który zostanie
przetworzony przez firmę Szatkowski Investments, w celu znalezienia odpowiedniej oferty
kredytowej banku. Poprzez złożenie wniosku mogą Państwo uzyskać oferty od kilku banków
oraz innych instytucji pożyczkowych, a także porównać oprocentowanie kilku podmiotów
i wybrać opcję, która najbardziej odpowiada Państwa potrzebom.
Adres korespondencyjny: Szatkowski Investments, ul. Jagiellońska 83/1, 70-362 Szczecin
Adres e-mail:
info@laur-finance.pl
Numer telefonu:+48 793 410 094
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§2
Postanowienia ogólne
O ile inaczej nie postanowiono na piśmie, w tym w formie elektronicznej, niniejszy Regulamin
wraz z Polityką Prywatności Szatkowski Investments, stanowi całą, wiążącą umowę pomiędzy
Państwem, a Szatkowski Investments i stosuje się go do korzystania przez Państwa z możliwości
złożenia wniosku kredytowego oraz usług pośrednictwa kredytowego, świadczonych przez
Szatkowski Investments pod adresem: [www.laur-finance.pl], jak również do korzystania przez
Państwa ze strony internetowej. W przypadku udzielenia Państwu kredytu za pośrednictwem
laur-finance.pl przez jeden z banków albo jedną z instytucji pożyczkowych nie będących bankami,
z którymi współpracujemy („Partnerzy”), to Partnerzy, a nie Szatkowski Investments, staną
się stroną zawartej z Państwem umowy kredytu.
Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: www.laur-finance.pl/regulamin_laur_finance.
Szatkowski Investments zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie
w

przypadku (i) istotnej zmiany w naszym modelu biznesowym albo zmiany okoliczności

handlowych, (ii) zmiany sposobu, w jaki działamy, (iii) w odpowiedzi na zmiany przepisów prawa.
Szatkowski Investments zmieni niniejszy Regulamin wyłącznie, jeżeli powyższe przypadki będą
wymagały zmiany Regulaminu. Pomimo zmian, podlegają Państwo postanowieniom Regulaminu
obowiązującego w czasie złożenia wniosku. Jeżeli postanowią Państwo skorzystać z naszych
usług ponownie, poinformujemy Państwa o zmianach niniejszego Regulaminu.
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§3
Usługi świadczone przez Szatkowski Investments
Szatkowski Investments świadczy następujące usługi za pośrednictwem strony laur-finance.pl
▪

analiza Państwa danych osobowych w celu przekazania wniosku najbardziej odpowiedniemu
Partnerowi;

▪

pośredniczenie pomiędzy Państwem a naszymi Partnerami;

▪

funkcja prezentowania ofert pożyczek oraz kredytów oraz funkcja przyjmowania ofert;

▪

wysyłka powiadomień w sprawie postępu Państwa wniosków, otrzymanych ofert itp.;

▪

ułatwianie komunikacji pomiędzy Państwem a Partnerami („Usługi”).
Aby skorzystać z naszych Usług, należy w całości wypełnić wniosek na stronie internetowej laurfinance.pl. Państwa odpowiedzialnością jest zapewnienie, że informacje przedstawione we
wniosku są prawidłowe i aktualne oraz niezwłoczne powiadomienie Laur-Finance.pl w przypadku
zmiany danych podanych w procesie składania Państwa wniosku. Każdy użytkownik może
posiadać tylko jeden wniosek aktywny w danym momencie.
Edycja wniosku jest możliwa po skontaktowaniu się z obsługą klienta za pośrednictwem
info@laur-finance.pl. Lub chat znajdujący się na stronie laur-finance.pl. Państwa obowiązkiem
jest zapewnienia, że dane powiązane z Państwa wnioskiem, w szczególności adres e-mail oraz
numer telefonu, są prawidłowe oraz w każdym czasie aktualne.
Poprzez złożenie wniosku potwierdzają Państwo, że mają ukończone 18 lat, oraz że posiadają
pełną zdolność do czynności prawnych, umożliwiającą zawarcie wiążącej umowy.
Szatkowski Investments nie pobiera od konsumentów wynagrodzenia za świadczone usługi, lecz
działa w oparciu o wynagrodzenie otrzymane od Partnerów. Państwa decyzja o skorzystaniu
z laur-finance.pl, w celu znalezienia odpowiedniej oferty pożyczki albo kredytu, zamiast
skontaktowania się bezpośrednio z Partnerem. Nie wpłynie na koszty pożyczek udzielanych przez
naszych Partnerów. Kwoty oraz koszty udzielonych pożyczek zostały zdefiniowane przez naszych
Partnerów, w związku z czym Szatkowski Investments nie podejmuje żadnych decyzji o tym, czy
kredyt zostanie udzielony, ani decyzji o poziomie oprocentowania czy innych warunkach kredytu.
Udzielenie kredytu podlega warunkom oraz politykom Partnerów.
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Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia albo usunięcia Państwa wniosku, jedynie
w następujących okolicznościach:

▪

w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przedstawili Państwo niewłaściwe albo
nieprawdziwe dane;

▪

jeżeli Szatkowski Investments ustali w oparciu o uzasadnione podstawy, że uzupełniając dane
we wniosku podawali się Państwo za inną osobę;

▪

jeżeli usiłują Państwo korzystać ze strony laur-finance.pl w nieuczciwy sposób albo jeżeli
korzystają Państwo z laur-finance.pl dla nielegalnych celów albo jeżeli, korzystając z laurfinance.pl, podają Państwo bezprawne, szkalujące, obraźliwe albo w inny sposób niewłaściwe
treści;

▪

jeżeli naruszają Państwo albo usiłują naruszać zabezpieczenia oprogramowania laur-finance.pl,
w tym poprzez logowanie do serwera, do którego nie mają Państwo dostępu albo też, gdy
sprawdzają Państwo podatność systemów i sieci na ataki;

▪

jeżeli redystrybuują Państwo, dekompilują, używają inżynierii wstecznej, publikują albo kopiują
oprogramowanie laur-finance.pl albo narzędzia zapewnione na stronie laur-finance.pl;

▪

jeżeli naruszają Państwo prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej albo prawo
do prywatności.
Szatkowski Investments zastrzega sobie prawo do tymczasowych przerw w dostępie do Usług
lub strony internetowej laur-finance.pl z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na
konserwację oraz prace modernizacyjne albo problemy techniczne. W przypadku problemów
technicznych, Szatkowski Investments zobowiązuje się rozwiązać je w terminie możliwie
najkrótszym.
Zgodnie z Polityką Prywatności Szatkowski Investments, możemy przesyłać Państwu informacje
handlowe oraz materiały reklamowe, (w szczególności na Państwa adres e-mail albo numer
telefonu) w oparciu o nasz uzasadniony interes w zakresie marketingu bezpośredniego naszych
produktów albo usług oraz z zastrzeżeniem dodatkowej zgody, o ile będzie miała zastosowanie.
Mogą Państwo cofnąć wspomnianą zgodę albo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych dla
celów marketingowych w dowolnym czasie, poprzez przesłanie odpowiedniej prośby
na wskazany powyżej adres e-mail: info@laur-finance.pl
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§4
Prawo do odstąpienia od umowy oraz do rozwiązania umowy

Umowa może zostać przez Państwa rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym
czasie, poprzez przesłanie na adres e-mail info@laur-finance.pl prośby o usunięcie przez
Szatkowski Investments wniosku.
Pomimo usunięcia wniosku, Szatkowski Investments może posiadać prawny obowiązek albo
uzasadniony interes w zachowaniu określonych danych osobowych podanych przez Państwa.
Okres retencji danych wynosi 1 rok.
Rozwiązanie umowy Szatkowski Investments, nie wpływa na ważność Państwa ewentualnych
umów zawartych z naszymi Partnerami za pośrednictwem laur-finance.pl.
Jako konsumentowi, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy z Szatowski
Investments w ciągu 14 dni od zaakceptowania niniejszego Regulaminu, bez podawania przyczyn
odstąpienia. W takim przypadku, umowa uważana będzie za niezawartą.
§5
Procedura reklamacyjna
Jeżeli są Państwo niezadowoleni z Usług świadczonych przez Szatkowski albo jeżeli napotkają
Państwo jakikolwiek problem z funkcjonowaniem strony laur-finance.pl, mogą Państwo złożyć
reklamację na piśmie lub w formie elektronicznej poprzez skontaktowanie się z naszym zespołem
obsługi klienta za pośrednictwem info@laur-finance.pl. Państwa reklamacja powinna zawierać
opis napotkanych problemów oraz preferowane rozwiązanie problemu. Nasza odpowiedź na
reklamację zostanie przesłana na piśmie albo, na Państwa wniosek, e-mailem na adres, z jakiego
przesłano reklamację lub na jakikolwiek inny adres wskazany przez Państwa.
Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie, zaś w żadnym
wypadku nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Szatkowski
Investments.
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Jednocześnie informujemy, że Szatkowski Investments odpowiada za rozpatrywanie skarg
jedynie w odniesieniu do Usług świadczonych przez Szatkowski Investments. Obejmują one np.:
problemy techniczne z funkcjonowaniem strony internetowej laur-finance.pl. Jeżeli Państwa
reklamacja dotyczy produktów albo usług świadczonych przez naszych Partnerów, za obsługę
Państwa reklamacji odpowiadać będzie odpowiedni Partner, w oparciu o jego własne polityki lub
regulaminy. Jeżeli jakiekolwiek takie roszczenia zostaną skierowane do Szatkowski Investments,
poinformujemy Państwa o konieczności złożenia reklamacji bezpośrednio do Partnera, do którego
usług odnosi się reklamacja.
W przypadku, gdy Państwa reklamacja nie zostanie wzięta pod uwagę albo w przypadku
odpowiedzi negatywnej, są Państwo uprawnieni do złożenia skargi do Rzecznika Finansowego.
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§6
Licencja
Przyjmują Państwo do wiadomości, że Szatkowski Investments jest jedynym właścicielem
wszelkich praw autorskich do oprogramowania oraz innych utworów udostępnionych Państwu
poprzez laur-finance.pl („Materiały Objęte Prawami Autorskimi”).
Nie są Państwo uprawnieni do:
▪

usiłowania dokonywania jakichkolwiek zmian w Materiałach Objętych Prawami Autorskimi,

▪

modyfikowania, dystrybuowania, stosowania inżynierii wstecznej, dzielenia się, powielania,
kopiowania, udzielania dalszych licencji, dokonywania zmian ani w jakikolwiek inny sposób
ingerowania w Materiały Objęte Prawami Autorskimi.

§7
Państwa relacje z Partnerami
Szatkowski Investments działa jako pośrednik kredytowy oraz umożliwia zawarcie umów
pożyczki pomiędzy Państwem a Partnerami za pośrednictwem laur-finance.pl. Oznacza to, że
Szatkowski Investments nie odpowiada za podejmowanie decyzji o udzieleniu kredytu w imieniu
Partnerów ani za przeprowadzanie końcowej oceny zdolności kredytowej czy oceny ryzyka
w imieniu Partnerów.
Poprzez zawarcie umowy pożyczki z Partnerem, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie
polityk oraz ogólnych warunków świadczenia usług przez danego Partnera.
Partnerzy to samodzielni administratorzy danych, którzy odpowiadają za zapewnienie legalności
przetwarzania danych oraz zabezpieczenie Państwa danych osobowych. Udostępniamy Państwa
dane osobowe wybranym Partnerom zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności. W kwestii
przetwarzania danych przez Partnerów, prosimy o zapoznanie się z ich politykami i regulaminami.
Szatkowski Investments nie odpowiada za niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych
osobowych przez Partnerów.
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Szatkowski Investments nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, które
mogą wynikać z albo w związku z jakimikolwiek umowami zawartymi pomiędzy Państwem
a Partnerami.
§8
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin stanowi pełne i wyłączne oświadczenie dotyczące wzajemnego
porozumienia stron i ma pierwszeństwo przed wszelkimi wcześniejszymi pisemnymi lub ustnymi
uzgodnieniami odnoszącymi się do przedmiotu Regulaminu. W razie jakiegokolwiek konfliktu
pomiędzy Regulaminem a innymi dodatkowymi postanowieniami, warunkami czy zasadami
opublikowanymi przez Szatkowski Investments, niniejszy Regulamin jest wiążący, o ile nie
wskazano inaczej.
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