Regulamin korzystania z serwisu
Pewna Kasa
Rozdział I. Definicje.
1. Pewna Kasa –Affitech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
Cichej 5/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000859900, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł wpłacony w
całości, posługująca się numerem: REGON: 387211748, NIP:
5252838260.;

2. System – oprogramowanie i serwis internetowy www.pewnakasa.pl
prowadzony przez Affitech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
Cichej 5/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000859900, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł wpłacony w
całości, posługująca się numerem: REGON: 387211748, NIP:
5252838260,rozpowszechniany pod nazwą Pewna Kasa dostępny w
sieci Internet w domenie www.pewnakasa.pl lub profilach w
mediach społecznościowych. Za pomocą Systemu Klient ma
możliwość
skorzystania
z usługi polegającej na porównywarce produktów finansowych
różnych instytucji finansowych współpracujących z Affitech Sp.
zo.o.;
3. Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła
18 lat i jednocześnie posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz ukończyła proces rejestracji i utworzyła Konto w Systemie w
celu skorzystania z Usługi porównywarki finansowej. W regulaminie
może występować również jako Użytkownik Systemu lub
Użytkownik;
4. Konto – indywidualne konto Klienta w prowadzone w Systemie;
5. Partner – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną,
jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która
w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej
zajmuje się między innymi udzielaniem pożyczek lub kredytów dla
konsumentów, oferująca swoje produkty w ramach Serwisu;
6. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu Pewna Kasa, dostępny na
stronie internetowej www.pewnakasa.pl;
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7. Rejestracja – proces, w którym za pośrednictwem Serwisu
internetowego Klient zakłada Konto w Systemie;
8. Usługa – usługa porównywarki finansowej dostępna w ramach
funkcjonalności serwisu pewnakasa.pl.

Rozdział II. Postanowienia wstępne.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez
AffiTech sp. z o.o. za pośrednictwem Systemu pewnakasa.pl.
2. Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz
zaakceptować jego treść, co stanowi warunek konieczny do
korzystania z usług świadczonych przez Affitech Sp. z o.o. oraz
przestrzegać jego postanowień.

Rozdział III. Rejestracja.
1. Z Usług korzystać mogą wyłącznie Klienci, którzy pomyślnie
zakończyli proces Rejestracji.
2. W trakcie Rejestracji Klient zainteresowany utworzeniem Konta
powinien podać następujące dane:
a) PESEL;
b) imię i nazwisko;
c) e-mail;
d) telefon kontaktowy;
3. Konto Klient zostanie zabezpieczone loginem i hasłem. W czasie
Rejestracji Klient samodzielnie ustala hasło dostępu do Konta.
4. Dane wymienione w pkt. 2 Regulaminu wraz z adresem poczty email
i numerem telefonu Klienta mają charakter poufny.
5. Z chwilą Rejestracji, do której dochodzi w momencie otrzymania
przez Klienta wiadomości e-mail, wysłanej przez serwis
pewnakasa.pl
na
wskazany
przez
niego
w
formularzu
rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, potwierdzającej
ukończenie procedury Rejestracji, pomiędzy Pewną Kasą a Klientem
dochodzi do zawarcia umowy, w ramach której Pewna Kasa zakłada
dla Klienta Konto w Systemie.
6. W przypadku utraty hasła do Konta prowadzonego w Systemie,
Klient ma możliwość zwrócenia się do Affitech Sp. z o.o. o zmianę
przedmiotowych danych.

IV. Zakres świadczonych usług. Licencja.
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1. pewnakasa.pl umożliwia dostęp do Systemu za pomocą, którego
istnieje możliwość skorzystania z porównywarki finansowej oraz
nawiązania kontaktu z Partnerem Affitech Sp. z o.o..
2. Serwis internetowy www.pewnaksa.pl i wszystkie funkcjonalności
udostępniane Klientowi, w szczególności ich kompozycja, grafiki,
logotypy, treści oraz ich układy stanowią przedmiot ochrony praw
wyłącznych przysługujących Affitech Sp z o.o..
3. Wykorzystywane przez Affitech Sp. z o.o. oprogramowanie, oraz ich
aktualizacje wraz z kodem źródłowym stanowią przedmiot praw
autorskich przysługujących Affitech Sp. z o.o..
4. Klient, w przypadku istnienia takiej funkcjonalności w ramach
Systemu, może pobrać udostępnione przez serwis pewnakasa.pl
materiały wyłącznie dla osobistego użytku, który nie ma charakteru
komercyjnego.
5. Pobieranie lub zainstalowanie jakichkolwiek treści udostępnionych
przez serwis pewnakasa.pl nie powoduje nabycia przez Klienta
prawa własności do Systemu lub jego części. Affitech Sp. z o.o.
udziela Klientowi nieodpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej i
nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Systemu przy
wykorzystaniu urządzenia Klienta.
6. Udzielana Klientowi licencja obejmuje następujące pola eksploatacji
tj. korzystanie z Systemu na urządzeniu Klienta zgodnie z
funkcjonalnościami Systemu.
7. Zabronione jest podejmowanie przez Klienta jakichkolwiek działań,
które wykraczają poza zakres udzielonej przez Affitech Sp. z o.o.
licencji. W szczególności zakazane jest:
a) podejmowanie prób dekompilacji, dezasemblacji Systemu;
b) korzystanie z Systemu w sposób naruszający treść
Regulaminu;
c) upoważnianie innych podmiotów do korzystania z Systemu;
8. Naruszenie zasad korzystania z Systemu, w tym warunków
udzielonej licencji, może spowodować zablokowanie Klientowi
dostępu do Systemu oraz wypowiedzenia przez Affitech Sp. z o.o.
umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, co nie
wyklucza podjęcia przez Affitech Sp. z o.o. wszelkich zmierzających
do
wyciągnięcia
konsekwencji
prawnych
od
Klienta
dopuszczającego się naruszenia.
9.

Serwis internetowy udostępniany Klientowi, w szczególności jego
kompozycja, grafiki, logotypy, treści oraz ich układy stanowią
przedmiot ochrony praw wyłącznych przysługujących Affitech Sp. z
o.o..
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10.

Affitech Sp. z o.o. świadczy usługi takie jak:
a) udostepnienie funkcjonalności Konta;
b) udostępnienie wyszukiwarki oraz porównywarki produktów
finałowych oferowanych przez Partnerów Affitech Sp. z
o.o.;
c) udostępnieniu możliwości
wyboru oferty finasowania
przygotowanej przez Partnera;

11.
Affitech Sp. z o.o. nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy
Klientem, a Partnerem, tym samym nie odpowiada, ani nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klientów za nie wykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy przez Partnera. Klient oraz
Partner przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, iż rola serwisu
pewnakasa.pl polega jedynie na udostępnieniu funkcjonalności
pozwalających na skontaktowaniu Klienta i Partnera.
12.
Affitech Sp. z o.o. nie ponosi wobec Partnerów jakiejkolwiek
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania przez Klienta.
13.
Korzystanie z Systemu nie jest związane z ponoszeniem
jakichkolwiek opłat przez Klienta na rzecz Affitech Sp. z o.o..

V. Umowa o korzystanie z Systemu na świadczenie usług.
1. Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem
oraz zaakceptować jego treść, najpóźniej w momencie Rejestracji. Z
chwilą zakończenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy na
korzystanie z Systemu.
2. Umowa na korzystanie z Systemu, o której mowa w ust. 1 powyżej
zostaje zawarta na czas nieokreślony. W momencie otrzymania
danych z formularza przez Affitech Sp. z o.o. trwa przez czas
nieoznaczony, do momentu odstąpienia od umowy na świadczenie
usługi albo jej wypowiedzenia.
3. Odstąpienie od umowy możliwe jest w terminie 14 dnia od jej
zawarcia poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres email prezentowany w serwisie pewnakasa.pl. Wypowiedzenie
umowy z kolei możliwe jest poprzez złożenie stosownego
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy i wysłanie go na adres e-mail
prezentowany w serwisie pewnakasa.pl.
4. Korzystanie z Systemu możliwe jest za pośrednictwem urządzenia
elektronicznego takiego jak komputer, tablet, smartphone lub inne
urządzenie mobilne, które posiada stały dostęp do sieci Internet
oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową.
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5. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z usług świadczonych przez
serwis pewnakasa.pl, zgodnie z zasadami wynikającymi z
postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, jak również zasad współżycia społecznego. W szczególności,
Klient nie jest uprawniony do wprowadzania lub przekazywania za
pośrednictwem Systemu jakichkolwiek treści o charakterze
bezprawnym.
6. Affitech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego
zablokowania lub usunięcia konta Klienta w przypadku naruszenia
przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, bądź podjęcia
przez niego działań godzących w dobre imię Affitech Sp. z o.o. lub
naruszających przepisy prawa.
7. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem
Systemu, Klient może zgłaszać na adres mailowy prezentowany na
stronach pewnakasa.pl .
8. właściciel serwisu pewnakasa.pl zastrzega sobie prawo do
kierowania do Klienta powiadomień wynikających z treści
niniejszego regulaminu drogą elektroniczną na wskazany przez
Klienta podczas Rejestracji adres e-mail.
9. właściciel serwisu pewnakasa.pl
zastrzega sobie prawo do
zablokowania konta Klienta, jeżeli w uzasadnionej ocenie
właściciela serwisu pewnakasa.pl konto Klienta może służyć do
działalności sprzecznej z prawem lub zasadami współżycia
społecznego.
10.
Klient obowiązany jest do bieżącego aktualizowania swoich
danych
podanych
w czasie Rejestracji. Klient odpowiada za prawdziwość, aktualność
oraz rzetelności danych oraz informacji wskazanych w zadaniu
powyżej.

VI. Usługa porównywarki finansowej
1. Usługa świadczona w ramach Serwisu, polega na umożliwieniu
Użytkownikom skorzystania z porównania cen i kosztów produktów
finansowych i złożenia zapytania poprzez funkcjonalności Systemu.
2. W ramach Systemu po wejściu na stronę pewnakasa.pl, Klient
dokonuje rejestracji poprzez podanie wymaganych formularzem
danych oraz wyraża odpowiednie zgody, w tym zgody marketingowe
i składa wymagane oświadczenia.
3. Następnie, po dokonaniu aktywacji konta Klient ma możliwość
skorzystania z funkcjonalności „Aplikuj”. Po wybraniu tej
funkcjonalności
Klient
zainteresowany
otrzymaniem
oferty
finasowania wybiera interesujący go produkt finansowy oraz
wypełnia formularz podając wymagane dane konieczne do
przygotowania oferty finasowania.
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4. Do złożenia wniosku – zapytania o produkt finansowy za
pośrednictwem Systemu, wymagane jest podanie dalszych danych
osobowych
oraz
kompletne
i prawidłowe wypełnienie wskazanych pól w formularzu.
5. Podanie danych jest w pełni dobrowolne ale konieczne w celu
przygotowania ofert finasowania.
6. Dane z formularza, na podstawie których Klientowi wyświetlane są
oferty produktów finansowych, oceniane są w sposób automatyczny
tj. na podstawie danych znajdujących się w formularzu,
wprowadzonych przez Klienta, Affitech Sp. z o.o. wysyła do
współpracujących Partnerów zapytania o ich ofertę, które następnie
wyświetlane są Klientowi.
7. W razie zainteresowania, Klient może skorzystać z wybranej oferty
poprzez złożenie wniosku o zawarcie umowy obejmującej dany
produkt
finansowy
oraz może zawrzeć umowy za pomocą środków porozumienia się na
odległość. W takim celu koniecznym jest wybranie przez Klienta
przycisku „Aplikuj”.
8. Po wybraniu przycisku „Aplikuj” Klient zostanie przekierowany na
stronę wybranego Partnera, którego ofertą jest zainteresowany w
celu zakończenia procesu ubiegania się o wybrany sposób
finasowania.
9. Affitech Sp. o.o. nie jest stroną umów o produkty finansowe ani nie
działa w imieniu instytucji finansowych, ani też w żaden inny sposób
nie uczestniczy w zawieraniu lub realizacji umów których stronami
są zawsze Parter i Klient.
10.
Samo wypełnienie formularza nie wiąże się z poniesieniem
jakichkolwiek opłat przez Klienta oraz nie jest równoznaczne z
zawarciem umowy o produkt finansowy, a także nie zobowiązuje
Klienta
do
zawarcia
takiej
umowy.

VII. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Systemu.
1. Affitech sp z o.o. zastrzega sobie wyłączne prawo do kształtowania
działania Systemu, w tym prezentowanych tam treści.
2. Affitech sp z o.o. ma prawo do dokonywania niezbędnych przerw w
dostępie do Systemu w związku z prowadzonymi pracami
konserwacyjnymi lub modernizacyjnymi. Affitech sp z o.o. dołoży
wszelkich starań, aby przerwy, o których mowa w zdaniu powyżej,
były jak najkrótsze i jak najmniej uciążliwe dla Partnera.
3. Affitech sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
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a) przerwy w prawidłowym działaniu Systemu (w szczególności
zaistniałe na skutek okoliczności niezależnych od Affitech sp z
o.o.);
b) prawidłowość, kompletność, rzetelność oraz autentyczność
danych i informacji znajdujących się w Systemie, a które zostały
tam zamieszczone przez Partnera bądź Klienta;
c) wszelkie szkody jakie mogą powstać z tytułu nie wykonania, bądź
nienależytego wykonania umowy zawartej pomiędzy Klientem, a
Partnerem, w tym za utracone korzyści;
d) wszelkie szkody jakie mogą powstać w związku ze świadczeniem
przez Partnera Usług, w stosunku do których nie posiada on
odpowiednich zezwoleń, pozwoleń, certyfikatów, decyzji lub
narzędzi bądź ze względu na brak wymaganego doświadczenia,
możliwości lub wiedzy Partnera;
e) wszelkie szkody jakie mogą powstać w związku ze świadczeniem
przez Partnera Usług, które nie spełniają odpowiednich
standardów, bądź naruszają przepisy prawa;
f) wszelkie szkody jakie mogą powstać w związku z naruszeniem
przez Partnera bądź Klienta praw osób trzecich;
g) wszelkie szkody jakie mogą powstać w związku z informacjami
przekazywanymi pomiędzy Partnerem a Klientem;
h) wszelkie
szkody
jakie
mogą
powstać
niewypłacalnością Partnera lub Klienta;

w

związku

z

i) wszelkie szkody jakie mogą powstać w związku z leżącym po
stronie Partnera bądź Klienta brakiem zdolności do zawarcia lub
wykonania wiążącej ich umowy;
j) wszelkie szkody, w tym utracone korzyści
zablokowaniem lub usunięciem konta Klienta;

związane

z

4. Klient posiada możliwość zgłoszenia reklamacji w formie
elektronicznej – na adres poczty e- mail wskazany na stronie
pewnakasa.pl.
5. Reklamacja musi zawierać co najmniej:
a) imię i nazwisko;
b) dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację reklamowanego
zdarzenia;
c) adres Klienta wskazany do korespondencji z Affitech sp z o.o.w
zakresie procesu Reklamacji. Korespondencja z Affitech sp z o.o.
odbywa się przy wykorzystaniu korespondencji elektronicznej;
d) przedmiot Reklamacji.
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6. W przypadku braku kompletności informacji, o których mowa w pkt
5 powyżej Regulaminu, Affitech sp z o.o. zastrzega sobie prawo
zwrócenia
się
do
Klienta
o uzupełnienie Reklamacji.
7. Affitech sp z o.o. udziela odpowiedzi na Reklamację w terminie 15
(piętnastu) dni roboczych od dnia otrzymania kompletnej
Reklamacji.
8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających
rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie Klientowi
odpowiedzi w
terminie, o którym mowa w pkt 7 powyżej, Affitech sp z o.o.
powiadamia Klienta o konieczności ustalenia dodatkowych
okoliczności,
które
stoją
na
przeszkodzenie terminowego
rozpatrzenia Reklamacji. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Affitech sp z o.o.
rozpatruje Reklamację i przesyła Klientowi odpowiedź w terminie
35 (trzydziestu pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania
kompletnej Reklamacji.
9. Do zachowania powyższych terminów, wystarczające jest wysłanie,
w formie elektronicznej, do Klienta odpowiedzi w ostatnim dniu
tych terminów.
10.
O rozpatrzeniu Reklamacji Klient zostanie poinformowany w
formie elektronicznej.

VII. Reklamacje w stosunku Partnera Affitech sp z o.o.
1. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż wszelkie
reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy
łączącej
go
z Partnerem (instytucją finansową) będą kierowane przez niego
bezpośrednio
do
Partnera.
Partner
ponosi
wyłączną
odpowiedzialność za rozpatrywanie takiej reklamacji.

VIII. Dane osobowe
1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych
znajdują
się
w Polityce Prywatności.

IX. Postanowienia końcowe.
1. Affitech sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z
informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej.
2. O dokonanej zmianie Regulaminu Affitech sp z o.o. poinformuje
Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres
poczty elektronicznej powiązany z Kontem Klienta lub w drodze
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korespondencji wewnętrznej kierowanej do Klienta bezpośrednio na
Konto w Systemie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.11.2020.
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