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REGULAMIN POŻYCZEK SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

 

§ 1.  DEFINICJE  
 
1. W Regulaminie poniższe terminy mają następujące znaczenie:   

a. Usługodawca – AFTERMARKET.PL LIMITED z siedzibą na Cyprze, pod adresem: 
Chytron 3, Office 301, P.C. 1075 Nicosia, Cypr,  wpisana do Rejestru Spółek (Registry 
of Companies) prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki, pod 
numerem HE 245422, która świadczy usługi objęte postanowieniami Regulaminu.  

b. Regulamin Serwisu – Regulamin serwisu aftermarket.pl, dostępny jest pod adresem: 
http://aftermarket.pl 

c. Regulamin Domen - Regulamin świadczenia usług związanych z nazwami domen 
przez aftermarket.pl, dostępy jest pod adresem: http://aftermarket.pl 

d. Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny jest pod adresem: http://aftermarket.pl 
e. Umowa – Umowa na świadczenie Usługi Pośrednictwa. 
f. Cennik – cennik usług świadczonych przez Usługodawcę, dostępny na stronie:  

http://aftermarket.pl.  
g. Umowa Pożyczki – umowa pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, która 

określa warunki udzielenia pożyczki, w szczególności wysokość pożyczki, 
oprocentowanie pożyczki, wysokość i harmonogram rat, sposób zabezpieczenia 
pożyczki i jego zasady.  

h. Aukcja Pożyczkowa – ogłoszenie Pożyczkobiorcy, zamieszczone w Serwisie, 
dotyczące oferty zawarcia Umowy Pożyczki na określonych przez Pożyczkobiorcę 
warunkach. 

i. Usługa Pośrednictwa / Usługa – usługa objęta Regulaminem, świadczona przez 
Usługodawcę na rzecz Użytkownika za wynagrodzeniem, zmierzająca do skojarzenia 
Pożyczkodawcy z Pożyczkobiorcą.  

j. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z 
Usługodawcą  Umowę na Usługę w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną 
działalnością gospodarczą lub zawodową. 

k. Użytkownik – Przedsiębiorca, który w wyniku dokonania Rejestracji w ramach 
Serwisu, uzyskał Konto Użytkownika i dostęp do Usług, na podstawie Umowy.  

l. Pożyczkodawca – Użytkownik, który w wyniku zgłoszenia oferty udzielenia Pożyczki 
na zasadach określonych w Regulaminie udzielił pożyczki Pożyczkobiorcy i zawarł z 
nim Umowę Pożyczki. 

m. Pożyczkobiorca – Użytkownik, który zawarł z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki, w 
której zobowiązał się zwrócić kwotę pożyczki na warunkach określonych w Umowie 
Pożyczki.  

2. Wszystkie pojęcia pisane z wielkiej litery, a niezdefiniowane w ust. 1 powyżej, mają 
znaczenia nadane im w Regulaminie Serwisu lub Regulaminie Domen. W przypadku 
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rozbieżności pomiędzy definicją pojęcia zawartą w Regulaminie, a Regulaminie 
Serwisu lub Regulaminie Domen, zastosowanie mają znaczenia wskazane w ust. 1 
powyżej. 

 

§ 1.  Postanowienia ogólne  
 

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę za pośrednictwem Serwisu na 
zasadach określonych w Regulaminie oraz w Umowie. Postanowienia Regulaminu 
określają prawa i obowiązki stron Umowy.  

2. Usługa Pośrednictwa świadczona za pośrednictwem Serwisu pozwala skojarzyć 
Przedsiębiorców zainteresowanych zaciągnięciem pożyczki z Przedsiębiorcami 
dysponującymi kapitałem na ich udzielenie. Tym samym, Usługodawca świadczy 
Usługę Pośrednictwa drogą elektroniczną polegającą w szczególności na odpłatnym:  

a. podjęciu się czynności faktycznych i prawnych umożliwiających 
Przedsiębiorcy posiadającemu środki pieniężne ich pożyczenie innemu 
Przedsiębiorcy, które to czynności obejmują w szczególności weryfikację: 
tożsamości potencjalnych pożyczkobiorców, wiarygodności potencjalnego 
pożyczkobiorcy, historii ujawnionego zadłużenia, ocenę ryzyka spłaty 
pożyczki przez danego Użytkownika, pośredniczenie w udzieleniu Umowy 
Pożyczki, a następnie jej wykonaniu: przekazaniu środków pieniężnych 
Pożyczkobiorcom oraz zwrot kwoty pożyczki wraz z należnymi prowizjami i 
odsetkami do Pożyczkodawców,  

b. podjęciu się czynności faktycznych i prawnych umożliwiających 
Przedsiębiorcy zainteresowanemu zaciągnięcie pożyczki od innych 
Przedsiębiorców, dysponujących środkami pieniężnymi, w tym, w 
szczególności: ustalenie osób, które zawrą Umowę Pożyczki z 
zainteresowanym, pośredniczenie w udzieleniu Pożyczki, a następnie jej 
wykonanie: przekazanie środków pieniężnych Pożyczkobiorcom oraz zwrot 
kwoty Pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 

c. wykonanie czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania 
zabezpieczenia Umowy Pożyczki w postaci przelewu wierzytelności z Umowy 
o Rejestrację Nazwy Domeny Pożyczkobiorcy.  

3. Korzystanie z Usługi Pośrednictwa jest dobrowolne i możliwe wyłącznie po spełnieniu 
warunków określonych w Regulaminie.  

4. Z Usługi Pośrednictwa na podstawie Regulaminu mogą korzystać wyłącznie 
Przedsiębiorcy, którzy nie są objęci postępowaniem upadłościowym lub 
restrukturyzacyjnym, a ponadto nie są zagrożeni wszczęciem takich postępowań, jak 
również nie istnieją okoliczności, które mogłyby spowodować wszczęcie takiego 
postępowania.  

5. Konsument nie może brać udziału w Aukcji Pożyczkowej ani zawrzeć za pośrednictwem 
Serwisu Umowy Pożyczki z innym Konsumentem lub Przedsiębiorcą.  

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia jakichkolwiek usług 
Użytkownikowi bez podawania uzasadnienia i przyczyny.  
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7. Szczegółowe zasady świadczenia Usługi Pośrednictwa zostały określone w dalszych 
częściach niniejszego Regulaminu. 
 

§ 2 Ocena ryzyka inwestycyjnego i odpowiedzialność 
 

1. Pożyczkodawca zobowiązany jest ocenić ryzyko inwestycyjne dotyczące Umowy 
Pożyczki we własnym zakresie. 

2. Wszelkie skutki podejmowania przez Użytkownika decyzji dotyczących Umowy 
Pożyczki ponosi wyłącznie Użytkownik. Usługodawca nie jest stroną Umów Pożyczek 
zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie odpowiada za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Umowy Pożyczki. 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawidłowość i 
prawdziwość danych podanych przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie, przy 
czym dochowa należytej staranności w celu weryfikacji Użytkownika zgodnie z 
Regulaminem Serwisu.  

4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wykonanie Umowy Pożyczki oraz za 
skutki podatkowe zawartej Umowy Pożyczki. 

5. Odpowiedzialność za błędne oświadczenia woli umieszone na Aukcji Pożyczkowej 
ponosi Pożyczkobiorca. Pożyczkodawca ponosi odpowiedzialność za skutki błędów w 
złożonych przez siebie ofertach.  

6. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia z wnioskiem o pożyczkę oraz za warunki 
wnioskowanej pożyczki ponosi Pożyczkobiorca.  

7. Usługodawca nie kontroluje i nie ingeruje w warunki na jakich zawierane są Umowy 
Pożyczek.  

8. Skutki jakichkolwiek błędów Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy ponoszą zarówno 
względem siebie wzajemnie, jak i względem Usługodawcy. 

 
§ 3  Aukcja Pożyczkowa 
 

1. Użytkownik zainteresowany uzyskaniem pożyczki gotówkowej ogłasza Aukcję 
Pożyczkową za pomocą strony przeznaczonej przez Usługodawcę w Serwisie do 
ogłaszania Aukcji Pożyczkowych. Każdy Użytkownik, bez względu na liczbę 
zarejestrowanych Kont Użytkownika może w tym samym czasie ogłaszać nie więcej niż 
10 Aukcji Pożyczkowych w Serwisie.  

2. Ogłoszenie o Aukcji Pożyczkowej powinno zawierać co najmniej:  
a)      minimalną kwotę pożyczki; 
b)      termin zwrotu pożyczki 
c)      sposób zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy Pożyczki, w 
szczególności wskazanie Nazwy Domeny, która będzie przedmiotem zabezpieczenia. 

3. Wynagrodzenie za udzielenie pożyczki w Aukcji Pożyczkowej należne Pożyczkodawcy 
może w każdym przypadku być równe odsetkom maksymalnym wynikającym z 
przepisów Kodeksu Cywilnego, ustalonym na dzień ogłoszenia Aukcji Pożyczkowej, 
bądź niższe. Kwota Wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest 
widoczna dla Pożyczkobiorcy w Serwisie przed przyjęciem oferty Pożyczkodawcy.   
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4. Aukcja Pożyczkowa jest otwarta przez okres wskazany przez Użytkownika, który ją 
ogłasza. W tym czasie zainteresowani Pożyczkodawcy mogą składać swoje oferty. 

5. Jeżeli w czasie trwania Aukcji Pożyczkowej, Pożyczkobiorcy nie zostanie złożona żadna 
oferta, Aukcja Pożyczkowa zostanie anulowana przez Usługodawcę, o czym 
Pożyczkobiorca zostanie poinformowany poprzez Konto Użytkownika w Serwisie. 
Aukcja Pożyczkowa zostanie anulowana także wówczas, gdy Pożyczkodawca w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Pożyczki nie zapewni odpowiedniej ilości 
środków na swoim Koncie Użytkownika pozwalających zaspokoić roszczenie 
Pożyczkobiorcy zgodnie z Umową Pożyczki. W tym przypadku Usługodawca zastrzega 
sobie prawo do czasowego zablokowania całości lub części funkcjonalności Konta 
Użytkownika stosownie do postanowień Regulaminu Serwisu.  

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości 
ogłoszenia Aukcji Pożyczkowej w przypadku, gdy wedle jego oceny działania 
Użytkownika mogą stanowić zagrożenie dla stabilności transakcji przeprowadzanych 
w Serwisie, w szczególności gdy Użytkownik zalega z zapłatą z tytułu choćby jednej 
Umowy Pożyczki zawartej za pośrednictwem Serwisu.  

7. W przypadku, gdy złożone przez Użytkowników oferty są niższe niż określona w 
Aukcji Pożyczkowej minimalna kwota pożyczki, Użytkownik ogłaszający Aukcję 
Pożyczkową nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy Pożyczki z żadnym z 
Użytkowników oferujących pożyczkę.   

8. W przypadku gdy najwyższa złożona w Aukcji Pożyczkowej oferta Pożyczki jest niższa 
od  ustalonej przez Pożyczkobiorcę kwoty minimalnej Pożyczki, Pożyczkobiorca może 
przyjąć lub odrzucić taką ofertę w terminie 7 dni od zakończenia Aukcji Pożyczkowej. 
W przypadku braku odpowiedzi Pożyczkodawcy na ofertę w terminie 7 dni od daty 
złożenia oferty przez Pożyczkobiorcę, oferta złożona na kwotę poniżej minimum 
zostanie automatycznie odrzucona. 

9. W przypadku gdy najwyższa złożona w Aukcji Pożyczkowej oferta Pożyczki jest równa 
ustalonej przez Pożyczkobiorcę kwocie minimalnej Pożyczki, zostanie ona 
automatycznie zaakceptowana w chwili zakończenia Aukcji Pożyczkowej. 

10. W przypadku gdy najwyższa złożona w Aukcji Pożyczkowej oferta Pożyczki jest 
wyższa od  ustalonej przez Pożyczkobiorcę kwoty minimalnej Pożyczki, Pożyczkobiorca 
może w terminie 7 dni od zakończenia Aukcji Pożyczkowej zadecydować o wysokości 
przyjętej oferty, wybierając dowolną kwotę pomiędzy kwotą minimalną Pożyczki a 
wysokością złożonej oferty. W przypadku braku odpowiedzi Pożyczkodawcy na ofertę 
w terminie 7 dni od daty złożenia oferty przez Pożyczkobiorcę, oferta złożona na kwotę 
powyżej minimum zostanie automatycznie zaakceptowana w kwocie równej ustalonej 
przez Pożyczkobiorcę kwocie minimalnej Pożyczki.  

11. Każda złożona w Aukcji Pożyczkowej oferta Pożyczki powinna być wyższa od 
najwyższej złożonej w danej Aukcji Pożyczkowej oferty jaka została na niej odnotowana. 
Oferta równa najwyższej albo niższa od najwyższej oferty w Aukcji Pożyczkowej nie 
może być złożona i nie będzie odnotowana w Aukcji Pożyczkowej. Usługodawca w 
przypadku każdej Aukcji określa minimalną kwotę przebicia oferty wskazując ją 
kwotowo w Serwisie.  

12. Użytkownik nie może wycofać złożonej przez siebie oferty zawarcia Umowy Pożyczki. 
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13. Aukcja Pożyczkowa trwa do czasu określonego przez Użytkownika zgodnie z ust. 4 
powyżej. Możliwe jest wcześniejsze zamknięcie Aukcji. W tym przypadku stosuje się 
odpowiednio postanowienia ustępów od 7 do 10 powyżej.  

14. Użytkownik może odwołać Aukcję Pożyczkową w każdym czasie. W przypadku 
odwołania takiej Aukcji, przestają wiązać wszelkie oferty (tak ze strony Pożyczkobiorcy 
jak i Pożyczkodawcy) zgłoszone w trakcie jej trwania. 

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania Aukcji Pożyczkowej w każdym 
czasie, do momentu jej zamknięcia, w sytuacji zbyt wysokiego ryzyka inwestycyjnego 
dla któregokolwiek z Użytkowników. W przypadku odwołania Aukcji, przestają wiązać 
wszelkie oferty (tak ze strony Pożyczkobiorcy jak i Pożyczkodawcy) zgłoszone w trakcie 
jej trwania. 

16. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy wynagrodzenia za Usługę 
Pośrednictwa, które zostaje pobrane automatycznie z kwoty Pożyczki w chwili wypłaty 
Pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy. Wysokość wynagrodzenia odpowiada 
wynagrodzeniu określonemu w  Cenniku aktualnym na dzień zawarcia Umowy 
Pożyczki . 

  
§ 4 Czynności po zamknięciu Aukcji 
 

1. Umowa Pożyczki jest generowana do Aukcji Pożyczkowych, które zakończyły się 
powodzeniem a Pożyczkobiorca przyjął ofertę Pożyczkodawcy złożoną w Aukcji 
Pożyczkowej i otrzymał środki w ramach Pożyczki.  

2. W Umowie Pożyczki podaje się pełne dane Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy. 
3. Umowy Pożyczki zapisane są na serwerze Usługodawcy w formie plików pdf. Strony 

Umowy Pożyczki mogą pobrać plik z umową z poziomu Konta Użytkownika. 
4. Umowa Pożyczki ponadto zostaje wysłana na adres poczty elektronicznej 

Pożyczkobiorcy oraz Pożyczkodawcy w chwili uruchomienia pożyczki, tj. w momencie 
kiedy środki zostaną przekazane na rachunek Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę.  

5. Jako datę udzielenia pożyczki i zawarcia Umowy Pożyczki, od której liczony jest okres 
spłaty, przyjmuje się datę z chwili wykonania przekazu środków pożyczki za 
pośrednictwem Serwisu, gdzie w momencie księgowania środków, system 
automatycznie oznaczy pożyczkę jako uruchomioną.  

6. Do przekazania kwoty Pożyczki Pożyczkodawcy dochodzi po potwierdzeniu cesji 
Nazwy Domeny przez Pożyczkobiorcę na rzecz Usługodawcy na okres spłaty Pożyczki.  

7. Formę dostarczenia Umowy Pożyczki wraz z załącznikami strony uznają za 
wystarczającą i zgodnie akceptują. 
 

§ 5  Zabezpieczenie Pożyczki  
 

1. Pożyczka może zostać zabezpieczona przez przelew wierzytelności z Umowy o 
Rejestrację Nazwy Domeny na Usługodawcę z zastrzeżeniem cesji zwrotnej po spłacie 
kwoty objętej Umową Pożyczki, przed wpłatą kwoty Pożyczki na konto 
Pożyczkodawcy. Przelew wierzytelności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
służy zabezpieczeniu Pożyczki w razie braku spłaty zobowiązania wynikającego z 
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Umowy Pożyczki. Przelew wierzytelności, o którym mowa w niniejszym postanowieniu 
dotyczy wyłącznie Nazwy Domeny, która została wskazana przez Pożyczkobiorcę w 
Aukcji Pożyczkowej.  

2. W celu ustanowienia zabezpieczenia w formie przelewu wierzytelności z Umowy o 
Rejestrację Nazwy Domeny między Usługodawcą a Pożyczkobiorcą wystarczającym jest 
zawarcie Umowy Pożyczki pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą w formie 
przewidzianej niniejszym regulaminem, która w swojej treści zawiera postanowienia w 
tym zakresie.  

3. Cesja Nazwy Domeny jest dokonywana przez Usługodawcę na zasadach określonych 
w Regulaminie Domen na polecenie Pożyczkobiorcy. 

4. Pożyczkobiorca jest obowiązany zapewnić utrzymywanie Nazwę Domeny, która służy 
jako zabezpieczenie Umowy Pożyczki przez okres na jaki została ona zawarta i ponosi 
pełne koszty jej utrzymania w tym okresie. W tym przypadku opłata za przedłużenie 
Nazwy Domeny jest uiszczana na 30 dni przed dniem wygaśnięcia okresu Rejestracji 
Nazwy Domeny. Pożyczkodawca nie może korzystać z Nazwy Domeny, ani nią 
rozporządzać, o ile co innego nie wynika z treści Regulaminu. 

5. Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę Nazwy 
Domeny. Wszelkie spory dotyczące Nazwy Domeny, w tym jej utraty, rozstrzygane są 
wyłącznie pomiędzy Użytkownikami, bez udziału Usługodawcy. 

6. W przypadku spłaty Pożyczki, Usługodawca zobowiązany jest dokonać zwrotnego 
przelewu wierzytelności z Umowy o Rejestrację Nazwy Domeny na rzecz 
Pożyczkobiorcy w terminie 14 dni od uznania jego Konta Użytkownika pełną kwotą 
Pożyczki wraz z odsetkami lub ostatnią ratą wynikającą z Umowy Pożyczki oraz 
kosztami poniesionymi przez Pożyczkodawcę. 

7. W przypadku braku spłaty pełnej kwoty Pożyczki lub wypowiedzeniu Umowy Pożyczki 
przed spłatą Pożyczki, Nazwa Domeny  może zostać sprzedana na giełdzie Nazw 
Domen prowadzonej przez Usługodawcę w ramach Aukcji, najwcześniej w terminie 7 
dni od daty w której miała nastąpić spłata zaległej raty Pożyczki. Jeżeli w terminie 21 dni 
od dnia w którym miała nastąpić zapłata zaległej raty Pożyczki Pożyczkobiorca nie 
wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec Pożyczkodawcy, sprzedaż Nazwy Domeny, 
o której mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi automatycznie, bez uwzględnienia 
ustalonej przez Pożyczkodawcę ceny minimalnej, o której mowa w ust 10 poniżej. 

8. W przypadku, gdy Nazwa Domeny zostanie sprzedana za kwotę równą lub niższą od 
kwoty niespłaconej Pożyczki, kwota uzyskana ze sprzedaży zostaje zaliczona na poczet 
zadłużenia Pożyczkobiorcy, a Pożyczka zostaje tym samym uznana za spłaconą w 
całości. 

9. Uzyskana ze sprzedaży nadwyżka nad kwotą Pożyczki, która nie została spłacona 
zostaje automatycznie zwrócona Pożyczkobiorcy w terminie 7 dni od daty wpływu 
środków od nabywcy Nazwy Domeny na rachunek Usługodawcy. W przypadku 
niepowodzenia Aukcji Nazwy Domeny, o której mowa w ust. 7 powyżej, wszystkie 
prawa i obowiązki związane z Nazwą Domeny przysługują Pożyczkodawcy, a 
Pożyczkobiorca nie może dochodzić od Pożyczkodawcy zwrotnego przelewu 
wierzytelności z Umowy o Rejestrację Nazwy Domeny na swoją rzecz.  
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10. Przez niepowodzenie Aukcji Nazwy Domeny, o której mowa w ust 9 powyżej należy 
rozumieć, że Nazwa Domeny na Aukcji nie zostanie sprzedana, w szczególności nie 
osiągnie ceny minimalnej wskazanej przez Pożyczkodawcę a stanowiącej równowartość 
sumy niezapłaconych rat wraz z wymagalnymi odsetkami na dzień rozpoczęcia Aukcji 
Nazwy Domeny. Przy czym wskazanie ceny minimalnej przez Pożyczkodawcę nie jest 
obowiązkowe.  

11. W przypadku gdy Nazwa Domeny zostanie sprzedana na Aukcji, a nabywca Nazwy 
Domeny nie zapłaci za Nazwę Domeny Pożyczkodawcy, a tym samym nie zostaną 
zaspokojone jego roszczenia wobec Pożyczkobiorcy, Nazwa Domeny powinna zostać 
powtórnie wystawiona na giełdzie Nazw Domen w ramach Aukcji na warunkach 
określonych w Regulaminie.   

   
§  6 Rozliczenia pomiędzy Użytkownikami 

  
1. Usługodawca pośredniczy w procesie przekazywania środków pieniężnych pomiędzy 

Użytkownikami za opłatą określoną w Cenniku aktualnym na dzień zawarcia Umowy 
Pożyczki. 

2. Użytkownicy mogą dokonywać wzajemnych rozliczeń (przekazywanie pożyczki 
Pożyczkobiorcy oraz spłata pożyczki) wyłącznie za pośrednictwem Usługodawcy. 

 
§  7  Warunki zawierania Umowy Pożyczki 
 

1. Warunki zawieranej Umowy Pożyczki są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.  
2. Użytkownik korzystając z Serwisu wyraża zgodę na składanie oświadczeń woli 

wyrażonych w formie elektronicznej. Zarówno zawarcie Umowy Pożyczki jak 
ustanowienia zabezpieczenia w formie przelewu wierzytelności z Umowy o Rejestrację 
Nazwy Domeny między Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą nie wymaga podpisu. 

3. W każdym przypadku nie jest możliwe odstąpienie od Umowy Pożyczki po jej 
zawarciu.  
 

§  8  Informacja o zaległościach  
 
1.    Użytkownik (Pożyczkobiorca), rejestrując i weryfikując swoje dane osobowe w 

Serwisie, wyraża zgodę, aby w przypadku wystawienia przez Użytkownika Aukcji 
Pożyczkowej, Serwis udostępnił innym Użytkownikom Serwisu, wyrażającym wolę 
złożenia oferty w Aukcji Pożyczkowej, informację o ewentualnej zaległości w spłacie 
zobowiązań Użytkownika (Pożyczkobiorcy) u innych zarejestrowanych Użytkowników 
Serwisu, a także ilości i kwotach innych pożyczek, w tym pożyczek spłaconych lub 
będących w trakcie spłacania.  

2. Przekazana informacja nie będzie zawierała danych osobowych Użytkownika 
(Pożyczkobiorcy).  

3. Informacja o zaległościach Pożyczkobiorców jest tworzona przez Usługodawcę na 
podstawie wiedzy pozyskanej w związku z obsługą rozliczeń pomiędzy stronami 
Umowy Pożyczki.    
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4. Jeżeli Użytkownik nie zalega ze spłatami swoich zobowiązań wobec innych 
Użytkowników może złożyć zażalenie do Usługodawcy w związku z przekazaniem 
informacji o zaległościach w każdym czasie uzasadniając swoje żądanie o wykreślenie 
lub zmianę wpisu przez Usługodawcę. Wraz z wnioskiem o wykreślenie wpisu należy 
uprawdopodobnić okoliczności, na które Użytkownik powołuje się w swoim 
uzasadnieniu.  
 

§  9  Postanowienia końcowe  
 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, lub 
wydanie nowego Regulaminu w następujących przypadkach:  

a. zmiana przepisów prawa,  
b. zmiana warunków technicznych świadczenia Usługi, 
c. zmiana warunków oraz cen świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz 

Usługodawcy niezbędnych do świadczenia Usług, 
d. zmiana w zakresie oferty świadczonych Usług, 
e. zmiany organizacyjne lub przekształcenia prawne Usługodawcy, w tym także 

zmiana podmiotu właścicielskiego wobec Usługodawcy. 
2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Usługodawca zobowiązany jest 

poinformować Użytkownika o dokonanych zmianach na co najmniej czternaście dni 
przed datą ich wejścia w życie, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej na 
adres wskazany podczas Rejestracji. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą druga 
Stronę, jeżeli nie złoży ona oferty wcześniejszego rozwiązania Umowy.  

3. Zmiany Regulaminu prowadzące do zaprzestania świadczenia Usługi obowiązują 
dopiero z upływem okresu świadczenia Usługi, który rozpoczął się przed zmianą 
Regulaminu.  

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się prawo polskie. 
5. Dane kontaktowe Usługodawcy są dostępne pod adresem: http://aftermarket.pl.  
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2019 r.  
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