Oferta indywidualna obowiązuje 10.07 do 28.07.2019 r.

Weź Pożyczkę Samoobsługową
na kwotę 1000 zł lub wyższą.

Spłać pierwszą ratę pożyczki
zgodnie z harmonogramem, to znaczy pełną należną ratę w wymaganym
terminie. W ciągu 14 dni otrzymasz SMS potwierdzający spełnienie
tego warunku.

Zamów swój bon, wysyłając SMS
o treści: BON.8_ostatnich_cyfr_nr_PESEL pod nr telefonu 600 400 078
(koszt SMS-a wg taryfy operatora). Wartość bonu zależy od kwoty Twojej
pożyczki: za każdy pełny 1000 zł całkowitej kwoty pożyczki wartość bonu
wzrośnie o 100 zł.
Np. za pożyczkę 5000 zł otrzymasz bon o wartości 500 zł, a za pożyczkę
15 000 zł – o wartości 1500 zł!

Odbierz swój bon i jedź na wakacje
Bon otrzymasz w postaci kodu SMS przesłanego pod nr telefonu,
z którego wysyłałeś zamówienie. Maksymalny czas oczekiwania to 14 dni
od daty otrzymania Twojego SMS-a i spełnienia warunków oferty.

Oferta nie łączy się z pozostałymi promocjami i ofertami specjalnymi trwającymi równocześnie.
Czas nadsyłania SMS-a z zamówieniem bonu upływa 30.09.2019 r. Bon w postaci kodu zostanie
przesłany pod nr telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie. Bon należy zrealizować
do 31.08.2020 r., jednak sam wyjazd można zaplanować w innym, dogodnym dla siebie terminie.

Skorzystaj z oferty partnera

i dokonaj rezerwacji:

1.

zamawiając na stronie www.wakacje.pl/wczasy/?provident,

2.

dzwoniąc pod nr infolinii Wakacje.pl

3.

udając się do jednego z biur partnera.

58 300 16 66

(koszt połączenia wg taryfy operatora)

Szczegółowe zasady realizacji bonów znajdują się w Regulaminie.
REGULAMIN REALIZACJI BONÓW WAKACYJNYCH – INDYWIDUALNA OFERTA DLA KLIENTÓW
PROVIDENT POLSKA SA

Provident Polska SA
Oferta indywidualna „Wakacje pełne planów” obowiązuje od 10.07. do 28.07.2019 r. Oferta nie łączy się z pozostałymi
promocjami i ofertami specjalnymi trwającymi równocześnie. Warunkiem otrzymania przez Klienta nagrody jest (i)
zawarcie umowy Pożyczki Samoobsługowej spłacanej w ratach miesięcznych o minimalnej całkowitej kwocie pożyczki
1000 zł, (ii) nieodstąpienie od umowy w terminie w niej przewidzianym oraz (iii) spłacenie w terminie oraz w pełnej
wysokości wynikających z pierwotnego harmonogramu 1. raty miesięcznej. Nagrodą jest bon do Wakacje.pl, którego
wartość uzależniona jest od całkowitej kwoty pożyczki i wynosi 100 zł za każde pełne 1000 zł całkowitej kwoty
pożyczki. Bon zostanie przesłany Klientowi w formie SMS-a w terminie do 14 dni od daty otrzymania SMS-a od Klienta.
Ważność bonu upływa 31.08.2020 r. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej
konsumenta. Reprezentatywny przykład dla Pożyczki Samoobsługowej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania
(RRSO) wynosi 160,54%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1600 zł; całkowita kwota do zapłaty
2595,86 zł; oprocentowanie stałe 10%; całkowity koszt kredytu 995,86 zł (w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 602,11 zł;
opłata za plan komfort 258,05 zł; odsetki 135,70 zł); 12 miesięcznych równych rat w wysokości 216,32 zł. Kalkulacja
została dokonana na dzień 10.07.2019 na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki Samoobsługowej. Organizatorem
indywidualnej oferty „Wakacje pełne planów” jest Provident Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189
Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000009389, NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym
w wysokości 142 900 000,00 zł, który został wpłacony w całości.

