
  



REGULAMIN KONKURSU 

EOS Mania – wygraj spłat ę długu. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przebiegu oraz uczestnictwa w Konkursie 
EOS Mania – wygraj spłatę długu. 

2. Konkurs EOS Mania – wygraj spłatę długu prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej.  

3. Konkurs EOS Mania – wygraj spłatę długu nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity z dnia 17 
marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 471, z późn. zm.) 

4. Uczestnictwo w Konkursie EOS Mania – wygraj spłatę długu 

 

§ 2 Definicje 

Czas trwania konkursu  okres od dnia 10 grudnia 2018 roku do dnia 11 stycznia 2019 roku 
włącznie 

  
Dzień roboczy  każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni  wolnych od 

pracy zgodnie z ustawą o dniach wolnych od  pracy  z dnia 18 
stycznia 1951 r. (tekst jednolity z dnia 19 grudnia 2014 r., Dz.U. z 
2015 r., poz. 90, z późn. zm.). 

  
Organizator  EOS KSI Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-

366 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w 
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy – KRS pod nr KRS 0000114457, Wysokość kapitału 
zakładowego 6 700 000,00 PLN | REGON 273904230 | NIP: 634-
22-78-894 

  
Komisja K onkursowa  komisja powołana w celu czuwania nad prawidłowym 

przebiegiem Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców w Konkursie 
oraz przyznania Wyróżnień, zgodnie z § 5 Regulaminu 

  
Konkurs  prowadzony przez Organizatora konkurs pod nazwą EOS Mania 

– wygraj spłatę długu. 
  
Uczestnik  Osoba określona w §4 Regulaminu 
  
Regulamin  niniejszy regulamin Konkursu EOS Mania – wygraj spłatę długu, 

publikowany na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
https://pl.eos-solutions.com/customers.html  

  
Wierzyciel  każdy niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny 

zamknięty, wobec którego Uczestnik posiada zobowiązanie 
pieniężne, nabyte przez ten fundusz na podstawie umowy cesji 
wierzytelności, które zostało powierzone przez ten fundusz do 



obsługi Organizatorowi w oparciu o umowę o zarządzanie 
wierzytelnościami sekurytyzowanymi oraz każda spółka, w której 
Organizator posiada udziały 

  
Nagroda G łówna  całkowite umorzenie jednego długu Uczestnika wobec 

Wierzyciela, tj. wynikającego z jednego stosunku prawnego (np. 
jednej umowy kredytu/pożyczki/ubezpieczenia), w rozumieniu art. 
508 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity 
z dnia 17 lutego 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), 
określonego zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu. 

  
Wyró żnienie   propozycja częściowego umorzenia jednego długu Uczestnika 

wobec Wierzyciela, tj. wynikającego z jednego stosunku 
prawnego (np. jednej umowy kredytu/pożyczki/ubezpieczenia), 
określonego zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu, na warunkach 
ustalonych przez Wierzyciela 
 

Nagroda gwarantowana  propozycja częściowego umorzenia jednego długu Uczestnika 
wobec Wierzyciela, tj. wynikającego z jednego stosunku 
prawnego (np. jednej umowy kredytu/pożyczki/ubezpieczenia), 
określonego zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu, na warunkach 
ustalonych przez Wierzyciela 

  
Pytanie Konkursowe  odpowiedź na pytanie: „Dlaczego to właśnie mój dług powinien 

zostać umorzony?” 
  
Zwyci ęzca Uczestnik wyłoniony przez Komisję Konkursową, zgodnie z § 5 

ust. 6 Regulaminu i któremu zostanie przyznana Nagroda główna, 
zgodnie z 
§ 6 Regulaminu. 

  
Utwór  odpowiedź na Pytanie Konkursowe oraz wszelkie inne materiały 

stworzone przez Uczestnika w związku z Konkursem. 
  
 

§ 3 Czas trwania Konkursu 

Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane przez Organizatora od dnia 10 grudnia 2018 roku do 
dnia 
11 stycznia 2019 roku włącznie, przy czym za dzień przyjęcia zgłoszenia uważa się datę 
doręczenia korespondencji zawierającej zgłoszenie do Organizatora.  

 

§ 4 Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Udział w konkursie może wziąć udział: 

a) Osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, posiadająca w okresie trwania Konkursu zadłużenie wobec 
Wierzyciela, na którym nie zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe, w 
szczególności zastaw czy hipoteka, i która dokonała zgłoszenia do konkursu na 
zasadach określonych w niniejszym regulaminie, 

b) przedsiębiorca działający w imieniu spółki cywilnej, posiadający w okresie trwania 
Konkursu zadłużenie wobec Wierzyciela, na którym nie zostały ustanowione prawa 



rzeczowe, w szczególności zastaw czy hipoteka, który dokonał zgłoszenia do konkursu 
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, 

c) spółka prawa handlowego, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, reprezentowana w sposób wskazany w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, posiadająca w okresie trwania Konkursu zadłużenie wobec Wierzyciela, na 
którym nie zostały ustanowione prawa rzeczowe, w szczególności zastaw czy 
hipoteka, i która dokonała zgłoszenia do konkursu na zasadach określonych w 
niniejszym regulaminie. 

2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 
Wierzyciela, a także członkowie organów Organizatora oraz Wierzyciela. W Konkursie nie 
mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków 
rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków 
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub 
kuratelą. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
dołączonego do korespondencji informującej o Konkursie oraz dostępnego na stronie 
https://pl.eos-solutions.com/customers.html wraz z: 

a) odpowiedzią na Pytanie Konkursowe, 
b) podaniem aktualnych danych teleadresowych, 
c) oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem oraz jego akceptacji poprzez 

zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszenia udziału w Konkursie,  
d) oświadczeniem o wyrażeniu zgody na zwolnienie z długu w całości, pod warunkiem 

przyznania Nagrody głównej, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na 
formularzu zgłoszenia udziału w Konkursie,  

e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez 
zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszenia udziału w Konkursie.  

4. W przypadku, gdy Uczestnik posiada kilka zadłużeń obsługiwanych przez Organizatora, 
wynikających z różnych stosunków prawnych (np. różnych umów 
kredytu/pożyczki/ubezpieczenia), przysługujących wobec tego samego bądź różnych 
Wierzycieli, Organizator dokona umorzenia jednego z długów według własnego uznania. 

5. Zgłoszenia udziału w Konkursie niezawierające odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz 
zgłoszenia udziału w Konkursie zawierające odpowiedzi naruszające powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, jak również odpowiedzi, 
które naruszają lub mogą naruszać prawa lub dobra osób trzecich, w szczególności 
zawierające treści wulgarne, erotyczne, obraźliwe, dyskryminujące, w tym rasistowskie, jak 
również o charakterze religijnym lub politycznym, będą wyłączone od udziału w Konkursie. 

6. Zgłoszenia udziału w Konkursie nie zawierające przynajmniej jednego z elementów 
wskazanych w ust. 3 powyżej będą wyłączone z Konkursu. 

 

§ 5 Zasady wyłaniania Zwyci ęzców oraz Wyró żnień 
 

1. Wyboru Zwycięzcy Konkursu oraz Wyróżnień dokona Komisja Konkursowa składająca się 
z trzech przedstawicieli Organizatora, wybranych przez Organizatora.  

2. Skład osobowy Komisji Konkursowej może ulec zmianie w trakcie trwania Konkursu i nie 
będzie stanowić zmiany niniejszego Regulaminu. 



3. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena nadesłanych przez Uczestników zgłoszeń 
zawierających odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wybór Zwycięzcy i Wyróżnień. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 16.01.2019 r. 

5. W ramach Konkursu Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego Zwycięzcy oraz 
dziesięciu Wyróżnień z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.  

6. Przy wyborze Zwycięzcy oraz Wyróżnień Komisja Konkursowa bierze pod uwagę w 
szczególności pomysłowość i oryginalność nadesłanych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.  

7. Decyzja Komisji Konkursowej o wyborze Zwycięzcy oraz Wyróżnień zapada zwykłą 
większością głosów.  

8. Wybór Zwycięzcy oraz przyznanie Wyróżnień jest decyzją uznaniową Komisji Konkursowej, 
od której nie przysługuje odwołanie.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Konkursu bez rozstrzygnięcia w 
przypadku, gdy: 

a) nie wpłynęło żadne zgłoszenie do Konkursu, 
b) wszystkie zgłoszenia konkursowe zostały wykluczone z konkursu na podstawie 

zapisów § 4 ust. 5 i 6 powyżej, 

 

§ 6 Zasady przyznania Nagrody Głównej  

 

1. Przyznanie Nagrody Głównej nastąpi z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu, tj. najpóźniej do 
dnia 16.01.2019 r.  co oznacza, że z datą wyłonienia Zwycięzcy dojdzie do umorzenia jednego 
długu w całości, określonego zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu. 

2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o Zwycięstwie w 
konkursie drogą telefoniczną w terminie 5 Dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, 
określonego w § 5 ust. 4 powyżej.  

3. W przypadku braku możliwości telefonicznego skontaktowania się ze Zwycięzcą 
Organizator przekaże informację o zwycięstwie w Konkursie za pomocą innych kanałów 
komunikacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. 

4. Imię Zwycięzcy oraz region jego zamieszkania zostanie opublikowany na stronie 
internetowej Organizatora, pod adresem https://pl.eos-solutions.com/customers.html  
najpóźniej w przeciągu trzech Dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu określonej w § 
5 ust. 4 Regulaminu. Przesłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w formularzu 
zgłoszeniowym jest równoznaczne ze zgodą na publikację danych Zwycięzcy zgodnie z 
Regulaminem chyba, że Zwycięzca zastrzeże, że takiej zgody nie wyraża.  

 

§ 7 Zasady przyznania Wyró żnień 

 

1. Uczestnik, któremu zostało przyznane Wyróżnienie, otrzyma propozycję częściowego 
umorzenia jednego długu Uczestnika, określonego w § 4 ust. 4 Regulaminu. 



2. Propozycja częściowego umorzenia zostanie przedstawiona Uczestnikowi drogą 
telefoniczną w terminie do 21.01.2019 r. 

3. W przypadku braku możliwości telefonicznego skontaktowania się z Uczestnikiem 
Organizator prześle propozycję częściowego umorzenia za pośrednictwem kanałów 
komunikacji wskazanych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. 

4. Propozycja częściowego umorzenia jest ważna do 31.01.2019 r.  

5. Odbiór Wyróżnienia przez Uczestnika nastąpi z chwilą wyrażenia zgody przez Uczestnika 
na propozycję częściowego umorzenia zobowiązania na zasadach określonych w tej 
propozycji. 

 

§ 7 Zasady przyznawania Nagród Gwarantowanych 

 

1. Uczestnik, który nie został wyłoniony jako Zwycięzca Konkursu oraz nie otrzymał 
Wyróżnienia, otrzyma propozycję częściowego umorzenia jednego zadłużenia Uczestnika, 
określonego w § 4 ust. 4 Regulaminu. 

2. Propozycja częściowego umorzenia zostanie przedstawiona Uczestnikowi drogą 
telefoniczną w terminie do 21.01.2019 r. 

3. W przypadku braku możliwości telefonicznego skontaktowania się z Uczestnikiem 
Organizator prześle propozycję częściowego umorzenia za pośrednictwem kanałów 
komunikacji wskazanych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. 

4. Propozycja częściowego umorzenia jest ważna do 31.01.2019 r.  

5. Odbiór Wyróżnienia przez Uczestnika nastąpi z chwilą wyrażenia zgody przez Uczestnika 
na propozycję częściowego umorzenia zobowiązania na zasadach określonych w tej 
propozycji. 

 

§ 8 Prawa autorskie 

 

1. Odpowiedź na Pytanie Konkursowe, wpisy oraz wszelkie inne materiały stworzone przez 
Uczestnika w związku z Konkursem, mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity z dnia 29 kwietnia 2016 
r., Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.). 

2. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez 
Uczestnika oświadczenia, że Utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych 
praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego. 

3. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez 
Uczestnika oświadczenia, że Utwór wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich, oświadczenia, 
że Uczestnik jest uprawniony do korzystania i rozporządzeni Utworem w zakresie określonym 
w niniejszym Regulaminie, oraz oświadczenia, że Uczestnik ponosi odpowiedzialność z tytułu 
wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z Utworem. 



4. Uczestnik poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie udziela Organizatorowi 
niewyłącznej, nieodpłatnej i bezterminowej licencji z prawem udzielenia dalszej licencji od dnia 
zgłoszenia udziału w Konkursie, do korzystania z Utworu na następujących polach 
eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie 
dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałami Utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na 
których Utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo 
egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w 
pkt. a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne 
udostępnienie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, 
w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci 
internetowej, na plakatach. 

5. Uczestnik uprawniony jest do wypowiedzenia umowy licencyjnej w przypadku rażącego 
naruszenia warunków licencji, zawartych w ust. 4 powyżej, na rok naprzód, na koniec roku 
kalendarzowego. 

5. Uczestnik poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zobowiązuje się do 
niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu i upoważnia Organizatora do 
wykonywania w jego imieniu osobistego prawa autorskiego w postaci prawa do anonimowego 
rozpowszechniania Utworu, prawa do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu 
Utworu oraz do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu, a także do 
rozporządzania i korzystania z utworów zależnych. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, 
wynikające z naruszenia przez Uczestnika Konkursu ich praw, w szczególności praw 
autorskich do Utworu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Utworów zgłaszanych przez 
Uczestnika Konkursu. 

8. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami 
przeciwko Organizatorowi, związanymi z naruszeniem praw osób trzecich przez Uczestnika 
Konkursu, Uczestnik przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia. 

 

§ 9 Obowi ązek podatkowy 

 

1. W związku z umorzeniem całości lub części zadłużenia przez Wierzyciela, po stronie 
Zwycięzcy oraz Uczestnika, który wyraził zgodę na umorzenie długu w części, może powstać 
przychód równy kwocie umorzenia. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, po stronie Wierzyciela powstanie obowiązek 
sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C do odpowiedniego urzędu skarbowego. 

 



§ 10 Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Wierzyciel oraz Organizator 

2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w art. 
6 ust.1 lit. f i art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w 
Konkursie. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w siedzibie 
Organizatora. 

 

§ 11 Post ępowania reklamacyjne 

 

1. Uczestnik Konkursu może zgłaszać reklamacje: 

a) na adres korespondencyjny Organizatora: EOS KSI Polska sp. z o.o., ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa, 

b) na adres poczty elektronicznej: info@eos-ksi.pl 
c) telefonicznie pod numerem 22 335 12 00 

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko 
Uczestnika, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz wskazanie podstaw reklamacji. 

3. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie po ich otrzymaniu, lecz nie później niż w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

4. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji jest niemożliwe w terminie 30 dni, Organizator 
zawiadomi Uczestnika w formie pisemnej o przyczynach opóźnienia i nowym terminie 
rozpatrzenia reklamacji, który nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania 
reklamacji. 

5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora pisemnie, za 
pośrednictwem poczty  bądź telefonicznie. 

 

§ 11 Postanowienia ko ńcowe 

 

1. Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora. 

2. Zwycięzcy oraz Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany Nagród i 
Wyróżnień przewidzianych w Konkursie na inne. 

3. Zwycięzca oraz Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskanych Nagród na 
inne osoby. 

4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu. 



5. W przypadku zmiany danych teleadresowych (adresu korespondencyjnego, adresu e-mail 
lub numeru telefonu) podanych przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do 
powiadomienia Organizatora o ich zmianie poprzez: 

a) wysłanie informacji na adres Organizatora: EOS KSI Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa, 

b) wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@eos-ksi.pl 
c) telefonicznie pod numerem: 515 815 515. 

6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają 
zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 17 lutego 2016 r. ,Dz.U. z 2016 r., poz. 380, z 
późn. zm.). 

7. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sądy powszechne według 
właściwości określonej przepisami prawa. 


