
Regulamin usługi SMS

1. Organizator:  POLSKIE  SYSTEMY  FINANSOWE  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. 

Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza, REGON: 242907793, z kapitałem  

zakładowym w wysokości  5 000,00 zł.

2. Usługa dostępna od 21/05/2012 do odwołania.

3. Właściciel serwisu internetowego udostępnia kontakt e-mail do reklamacji psf@fi.pl.

4. Regulamin usługi SMS dostępny jest na stronie http://fi.pl/

5. Kredytobiorca  uprawniony  jest  do  złożenia  Wniosku  o  Odnowienie  Kredytu  u 

Agenta Sprzedaży - Pośrednika Kredytowego lub poprzez wysłanie SMS o treści 

„KASA 200” dla  Kredytów  udzielonych  na  okres  15  dni lub  „KASA 200  30”  w 

przypadku kredytu udzielonych na okres 30 dni pod numer 70567 ( koszt 0,50 PLN 

+  23%  vat)  lub  wypełniając  formularz  internetowy  na  stronie  http://fi.pl.  Jeżeli 

Kredytobiorca posiada obowiązujące dwie lub więcej Umowy o Kredyt odnawialny 

w ramach których  może dojść do Odnowienia  Kredytu  -  to  Kredytobiorca może 

złożyć jednocześnie kilka Wniosków o Odnowienie Kredytu.  

6. Kredytobiorca może wnioskować o Odnowienie Kredytu wyłącznie w kwocie 200 zł 

(dwustu  złotych).    W  przypadku  składania  jednocześnie  kilku  Wniosków  O 

Odnowienie Kredytu poprzez wysłanie wiadomości SMS pod numer 70567 ( koszt 

0,50  PLN +  23% vat)  –  treść  tej  wiadomości  winna  brzmieć  „KASA Nx200” w 

przypadku Kredytów udzielonych na okres 15 dni , gdzie literę N zastępuje liczba 

Wniosków o Odnowienie Kredytu lub „KASA Nx200 30” gdzie liczbę N zastępuje 

liczbę  Wniosków o  Odnowienie  Kredytu w  przypadku  Kredytów  udzielonych  na 

okres 30 dni.. 

7. Wniosek o Odnowienie Kredytu może być złożony nie wcześniej niż po zapłacie 

Całkowitego Kosztu Kredytu w stosunku do już przekazanej Kredytobiorcy kwoty 

Kredytu, oraz po spłacie wszelkich opłat z tytułu zwrotu kosztów windykacyjnych. 

Kredytobiorca będzie wówczas poinformowany o zbliżającym się terminie zapłaty 

Całkowitego Kosztu Kredytu zgodnie z informacją w pkt. 9.

8. Klient wysyłając sms o treści  tak jak w punkcie 5 lub 6,  wnioskuje o uzyskanie 

odnowienia umowy  kredytu odnawialnego. Sms "KASA 200"w przypadku Kredytu 

udzielonego na okres 15 dni lub SMS „KASA 200 30” dla Kredytów udzielonych na 
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okres 30 dni,  w przypadku podjęcia przez Organizatora pozytywnej oceny ryzyka 

kredytowego  Kredytobiorcy,  powoduje  odnowienie  umowy kredytu  odnawialnego 

Kredytobiorcy w kwocie 200 zł, sms "KASA 2x200" dla Kredytów udzielonych na 

okres 15 dni lub SMS „KASA 2x200 30” dla Kredytów udzielonych na okres 30 dni 

w przypadku podjęcia przez Organizatora pozytywnej oceny ryzyka kredytowego 

Kredytobiorcy, powoduje odnowienie 2 umów kredytu odnawialnego Kredytobiorcy, 

każda w kwocie 200 zł, sms "KASA 3x200" dla Kredytów udzielonych na okres 15 

dni  lub  SMS  „KASA 3x200  30”  dla  kredytów  udzielonych  na  okres  30  dni  w 

przypadku  podjęcia  przez  Organizatora  pozytywnej  oceny  ryzyka  kredytowego 

Kredytobiorcy, powoduje odnowienie 3 umów kredytu odnawialnego Kredytobiorcy, 

każda w kwocie 200 zł, sms "KASA 4x200" dla Kredytów udzielonych na okres 15 

dni  lub  SMS  „KASA 4x200  30”  dla  Kredytów  udzielonych  na  okres  30  dni w 

przypadku  podjęcia  przez  Organizatora  pozytywnej  oceny  ryzyka  kredytowego 

Kredytobiorcy, powoduje odnowienie 4 umów kredytu odnawialnego Kredytobiorcy, 

każda w kwocie 200 zł, sms "KASA 5x200" dla Kredytów udzielonych na okres 15 

dni  lub  SMS  „KASA 5x200  30”  dla  Kredytów  udzielonych  30  dni w  przypadku 

podjęcia przez Organizatora pozytywnej oceny ryzyka kredytowego Kredytobiorcy, 

powoduje  odnowienie  5  umów  kredytu  odnawialnego  Kredytobiorcy,  każda  w 

kwocie 200 zł, sms "KASA 6x200" dla Kredytów udzielonych na 15 dni lub SMS 

„KASA 6x200 30” dla Kredytów udzielonych na okres 30 dni w przypadku podjęcia 

przez Organizatora pozytywnej oceny ryzyka kredytowego Kredytobiorcy, powoduje 

odnowienie 6 umów kredytu odnawialnego Kredytobiorcy, każda w kwocie 200 zł.

9. Po wysłaniu wiadomości zgłoszeniowej użytkownik otrzyma od Kredytodawcy sms 

z informacją  o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia Wniosku o Odnowienie 

Kredytu.  W  przypadku  odmowy  zatwierdzenia  przez  Kredytodawcę  Wniosku  o 

Odnowienie  Kredytu  Kredytobiorca  otrzyma  sms  zwrotny  o  następującej  treści 

„ODMOWA ODNOWIENIA UMOWY KREDYTU”, w przypadku zatwierdzenia przez 

Kredytodawcę Wniosku o Odnowienie Kredytu Kredytobiorca otrzyma sms zwrotny 

o  następującej  treści  „WNIOSEK  ZATWIERDZONY”.  Kredytobiorca  będzie 

wówczas  poinformowany o  zbliżającym  się  terminie  zapłaty  Całkowitego  Kosztu 

Kredytu  wiadomością  SMS  o  treści  „TERMIN  SPŁATY  KREDYTU  DOBIEGA 

KOŃCA ZA 7 DNI. PROSIMY O TERMINOWĄ SPŁATĘ KREDYTU”, przysłaną na 

numer, z którego został wysłany wniosek o Odnowienie Kredytu.

10.Kredytobiorca może wnioskować o Odnowienie Kredytu wyłącznie w kwocie 200 zł 

(dwustu złotych).



11. Kredytobiorca wyraża zgodę na wyjaśnienie niejasności, omyłek pisarskich i błędów 

rachunkowych za pośrednictwem wiadomości SMS lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.

12.Strony  dołożą  starań,  aby  wszelkie  spory  wynikające  z  Umowy  Kredytu  były 

rozstrzygane z zachowaniem poufności.

13.Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 7 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

14.Numery MSISDN Klientów są w sposób jawny przekazywane Organizatorowi usługi 

tworząc bazę numerów telefonów Klientów, które to numery MSISDN mogą zostać 

wykorzystane do celów marketingowych / reklamowych.




