REGULAMIN PLATFORMY CROWDFUNDINGU DŁUŻNEGO
§1 Postanowienia ogólne oraz definicje
1.

2.

3.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z platformy
crowdfundinu dłużnego„ARQIS”, administrowanej przez Arqis Partners Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie 02-765, al. Wilanowska 115/24
Platforma Arqis stanowi własność Administratora. Administrator jest uprawniony do
dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Platformie, w
całości lub w części. Nazwa Platformy, logo, zasady działania Platformy, wszystkie jego
elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz
bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, tj. Dz.U. z
2017 r. poz. 880), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U.
2001 Nr 49, poz. 508, tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) oraz innych bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów wspólnotowych.
W ramach Regulaminu stosowane będą następujące terminy:

Ankieta – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu zgłoszenia Projektu, aby został
on opublikowany na Platformie,
b) Arqis, Administrator – Arqis Partners Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie, podmiot
administrujący i prowadzący Platformę w zakresie promowania Projektów,
c) Inwestor – Użytkownik posiadający Konto na Platformie, zainteresowany inwestycją w
Projekt, który zaakceptował niniejszy Regulamin i Politykę prywatności wskazaną pod
adresem https://arqis.co/formularz-inwestora/ Inwestor ma dostęp do większej ilości
informacji oraz szczegółów dotyczących Projektów niż Użytkownik nieposiadający Konta na
Platformie.
d) Kapitał – całkowita kwota środków pieniężnych, jaką Projektodawca chce uzbierać od
Inwestorów na realizację Projektu,
e) Konto – konto Inwestora lub Projektodawcy założone w ramach Platformy,
f) Okres Projektu – okres zbierania od Inwestorów deklaracji zainwestowania środków na
realizację Projektu,
g) Platforma – platforma crowdfundingu dłużnego „Arqis” dostępna pod adresem
http://arqis.co/, zapewniająca wsparcie w zakresie marketingu i PR oraz dostarczająca
Inwestorom informacji na temat Projektów udostępnianych na Platformie, łącząca
Inwestorów z Projektodawcami,
h) Polityka prywatności – dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych
oraz informacje o polityce cookies Administratora,
i) Projekt, Zbiórka – przedsięwzięcie gospodarcze, na którego realizację Projektodawca
gromadzi poprzez Platformę środki pieniężne od Inwestorów,
j) Projektodawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, posiadający osobowość
prawną lub spółka komandytowo-akcyjna, który prowadzi Projekt oraz gromadzi środki
pieniężne od Inwestorów na jego realizację,
k) Przedwstępna Umowa Pożyczki – umowa zawierana pomiędzy Inwestorem a
Projektodawcą za pośrednictwem Platformy w momencie otrzymania przez Inwestora
wiadomości mailowej potwierdzającej złożenie deklaracji zainwestowania środków,
l) Umowa Pożyczki – umowa zawierana w formie pisemnej pomiędzy Inwestorem a
Projektodawcą, która reguluje ich wzajemne stosunki dotyczące wsparcia pieniężnego przez
Inwestora Projektodawcy w realizacji jego Projektu. Zawiera ona wszelkie warunki
dotyczące jej realizacji. Wzór umowy dostępny jest pod adresem: biuro@arqis.co.
m) Umowa o Świadczenie Usługi Konta – umowa zawierana pomiędzy Administratorem a
Użytkownikiem, na podstawie której Użytkownikowi zostaje utworzone Konto i uzyskuje on
dostęp do usług świadczonych przez Arqis wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto
na Platformie,
n) Umowa o Współpracy – umowa pomiędzy Projektodawcą a Arqis zawierana w wyniku
akceptacji opublikowanego Projektu na Platformie przez Projektodawcę, której wzór
znajduje się pod adresem: biuro@arqis.co,
a)
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Usługi – usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Platformy na rzecz
Użytkowników, w szczególności takie jak udostępnianie treści na Platformie, możliwość ich
swobodnego przeglądania, zawarcia umowy lub dokonania innej czynności prawnej
bezpośrednio z Projektodawcą,
p) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018, poz. 2286 z późn. zm.),
q) Ustawa o Ofercie Publicznej – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018., poz. 512 z późn. zm.)
r) Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019, poz. 123 z późn. zm.),
s) Ustawa o Usługach Płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach
płatniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm.),
t) Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018.,
poz. 1355 z późn. zm.),
u) Ustawa o księgach wieczystych i hipotece – ustawa o księgach wieczystych i hipotece
z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1916),
v) Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Platformy lub z
Usług świadczonych na Platformie przez Administratora.
Warunkiem korzystania z Platformy przez Inwestora jest założenie Konta i akceptacja
Regulaminu, Załącznika nr 1 oraz Polityki prywatności.
Korzystający z Platformy Inwestorzy akceptują postanowienia Regulaminu, Załącznika nr 1 i
Polityki prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Załącznika nr 1 i Polityki
prywatności przez Inwestorów nie będą oni uprawnieni do korzystania z Platformy.
Warunkiem opublikowania na Platformie Projektu Projektodawcy jest wypełnienie przez
Projektodawcę Ankiety na stronie Platformy, wstępna akceptacja Projektu i Projektodawcy
przez Arqis, spełnienie przez Projektodawcę i Projekt kryteriów selekcji oraz zawarcie Umowy o
Współpracy z Arqis.
Regulamin nie określa w żaden sposób wzajemnych zobowiązań Arqis oraz Projektodawcy.
Stosunek prawny pomiędzy Arqis oraz Projektodawcą określa tylko i wyłącznie Umowa o
Współpracy zawarta pomiędzy tymi podmiotami.
o)

4.
5.

6.

7.

§2 Warunki techniczne
1.

W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Usług dostępnych w Platformie, w tym
skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
a) połączenie z siecią Internet,
b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia
dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW
oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu
cookies,
d) w przypadku Inwestorów i Projektodawców dokonujących rejestracji, posiadanie
aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

2.

W ramach Platformy zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów,
robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności
automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

3.

Arqis informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści
cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych,
w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez
szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw
niechcianemu oprogramowaniu.
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4.

Arqis informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej
korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone
dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego
oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdujących się na tym urządzeniu przez
osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Arqis zaleca stosowanie przez
Użytkowników programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci
Internet.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
1.

2.

Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności jest równoznaczne z zawarciem z Arqis umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta i innych Usług opisanych
w niniejszym Regulaminie.
W ramach Usług świadczonych na Platformie, Arqis udziela Użytkownikom dostępu do Platformy
i zobowiązuje się do jej utrzymania bez zbędnych przerw lub przestojów. W ramach Platformy,
Arqis będzie dostarczać Użytkownikom informacji na temat projektów inwestycyjnych
realizowanych przez zgłaszających się do Administratora Projektodawców.

3.

Na Platformie świadczona jest Usługa Konta pozwalająca na dostęp do Platformy, przegląd
aktualnie prowadzonych Projektów oraz wspieranie Projektów w Okresie Projektu przez
Inwestorów.

4.

Użytkownicy mają dostęp do ogólnych informacji na temat opublikowanych na Platformie
Projektów. Szczegółowy opis i informacje dotyczące Projektów dostępne są tylko dla
Inwestorów posiadających Konto na Platformie.

§4 Oświadczenia Administratora
1.

Arqis niniejszym oświadcza, że:
1) jest wyłącznym właścicielem oraz administratorem Platformy;
2) Platforma jest platformą crowdfundingową (platformą finansowania społecznego),
umożliwiającą Projektodawcom przedstawienie Użytkownikom prowadzonych przez nich
Projektów;
3) świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o
Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną;
4) wszystkie Usługi świadczone przez Arqis na rzecz Inwestorów za pośrednictwem Platformy
są nieodpłatne;
5) nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
6) nie prowadzi działalności maklerskiej oraz nie wykonuje czynności maklerskich, o których
mowa w art. 69 ust. 2 oraz 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
7) nie prowadzi działalności gospodarczej jako instytucja płatnicza oraz nie wykonuje usług
płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 11 oraz art. 3 ust. 1 Ustawy o Usługach Płatniczych.
8) nie pośredniczy w przeprowadzaniu oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu
Ustawy o Ofercie Publicznej.

2.

W ramach Platformy Arqis nie pośredniczy w żaden sposób przy realizowaniu przez
Projektodawców promocji Projektów, w szczególności poprzez zachęcanie, przyjmowanie
zleceń, przyjmowanie środków pieniężnych tytułem zapłaty od Użytkowników lub inne
pośrednictwo w ich nabyciu.
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3.

Arqis, w ramach Platformy, oferuje Projektodawcom możliwość prowadzenia przez nich akcji
promocyjnych Projektów, a Użytkownikom umożliwia zapoznanie się z Projektami oraz treścią
materiałów reklamowych udostępnionych przez Projektodawców.

4.

Wszelkie treści i materiały dotyczące danego Projektu mają charakter wyłącznie reklamowy i
promocyjny, są własnością i pochodzą tylko i wyłącznie od Projektodawcy. Arqis nie ingeruje w
żaden sposób w treści i materiały przygotowywane przez Projektodawcę, chyba że naruszają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie bądź osobiste osób trzecich,
w zakresie w jakim Arqis posiądzie udokumentowaną wiadomość o takim naruszeniu.

5.

Promocja Projektów udostępnianych w ramach Platformy nie stanowi oferty publicznej papierów
wartościowych w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

6.

Administrator oświadcza, że będzie monitorował na bieżąco realizację danego Projektu aż do
momentu jego zakończenia.

7.

Administrator oświadcza, że w celu zabezpieczenia interesów Inwestorów, którzy przekazali
swoje środki na realizację danego Projektu do księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy
dany Projekt zostanie wpisana hipoteka na rzecz Arqis.

8.

Ponadto w celu zabezpieczenia hipoteką kilku wierzytelności przysługujących różnym
podmiotom, a służącym sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia, co ma miejsce w ramach
Projektów, Arqis działając w imieniu i na rzecz Inwestorów, na mocy udzielonych
pełnomocnictw powoła, zawierając stosowną umowę – Administratora hipoteki. Zgodnie z art.
682 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Administratorem hipoteki może być jeden
z wierzycieli albo osoba trzecia. Intencją Projektodawcy i Platformy jest powołanie Arqis jako
Administratora hipoteki, na co Inwestorzy wyrażają zgodę.

9.

Administrator hipoteki zawiera umowę o ustanowienie hipoteki oraz wykonuje prawa i
obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek wierzycieli, których
wierzytelności są objęte zabezpieczeniem. W umowie ustanawiającej hipotekę zostanie
określony zakres zabezpieczenia poszczególnych wierzytelności oraz przedsięwzięcie, którego
sfinansowaniu służą.

10. W związku z ust. 8 i 9 powyżej, w księdze wieczystej nieruchomości jako wierzyciela
hipotecznego wpisany zostanie Administrator hipoteki.

§5 Rejestracja Konta przez Inwestorów
1.

W celu skorzystania z usługi Konta i osiągnięcia statusu Inwestora, osoba fizyczna powinna
(pod rygorem niemożności założenia Konta):
a.

posiadać ukończone 18 lat, posiadać konto bankowe w Polsce, być rezydentem Unii
Europejskiej

b.

oświadczyć, że nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnych lub, że zdolność ta
nie została ograniczona w sposób uniemożliwiający korzystanie z Platformy, przy czym
zatwierdzenie Regulaminu platformy jest uznawane za potwierdzenie złożenia takiego
oświadczenia

c.

założyć Konto poprzez podanie następujących prawidłowych i kompletnych danych:

d.

i.

imię i nazwisko,

ii.

adres e-mail,

iii.

hasło do Konta.

zaakceptować Regulamin, jego załączniki oraz Politykę prywatności i cookies,
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

e.

wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przy zakładaniu Konta przez
Arqis w celu realizacji Usług zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności, w tym na ich
udostępnianie Projektodawcom.

f.

oświadczyć, że nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnych lub, że zdolność ta
nie została ograniczona w sposób uniemożliwiający korzystanie z Platformy.

Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, Administrator poinformuje Inwestora o rejestracji Konta
poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu
rejestracyjnym. W momencie poinformowania Inwestora zawarta zostaje Umowa o Świadczenie
Usługi Konta, a Arqis rozpoczyna świadczenie usługi Konta.
Administrator może odmówić rejestracji Konta i nadania statusu Inwestora, w przypadku gdy
podane w czasie zakładania Konta dane są niekompletne, nieprawdziwe lub też potencjalny
Inwestor nie był uprawniony do ich podania.
W przypadku powzięcia wątpliwości co do kompletności lub prawdziwości podanych danych,
Administrator może uzależnić rejestrację Konta od przedstawienia przez potencjalnego
Inwestora dokumentów ich potwierdzających.
Umowa o Świadczenie Usług Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony i jest realizowana
przez Administratora niezwłocznie od chwili jej zawarcia.
Inwestor może w każdym momencie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi Konta, przy czym
może to utrudnić komunikację i realizację już zawartych przez niego umów w ramach
Platformy.
Inwestor jest zobowiązany nie przekazywać i nie udostępniać adresu e-mail i hasła dostępu do
Konta osobom trzecim oraz aktualizować każdorazowo dane podane przy rejestracji w
przypadku ich zmiany.
Rejestracja Konta umożliwia Inwestorowi dostęp do Platformy, przeglądanie Projektów
Projektodawców.

§6 Oświadczenia Projektodawców
1. Projektodawca zapewnia, że posiada status przedsiębiorcy oraz jego działalność została
zarejestrowana w odpowiednim rejestrze.
2. Projektodawca zapewnia, że zgłoszony przez niego Projekt nie wprowadza jakkolwiek w błąd
Administratora, potencjalnych Inwestorów oraz innych Użytkowników Platformy co do istnienia
Projektu, jego rodzaju etc.
3. Projektodawca oświadcza, że nie jest Alternatywną Spółką Inwestycyjną, a w przypadku gdy
może zaistnieć podejrzenie, że Projektodawca prowadzi taką działalność, Administrator
zastrzega sobie prawo do żądania odpowiednich dokumentów potwierdzających rodzaj
działalności Projektodawcy.
§7 Zgłaszanie inwestycji
1.

2.

3.

Osoba poszukująca finansowania w celu zgłoszenia inwestycji i jej opublikowania na Platformie
musi wypełnić Ankietę, którą znajdzie po kliknięciu na głównym panelu strony internetowej
przycisk „SZUKAM FINANSOWANIA”.
Osoba zgłaszająca inwestycję w Ankiecie powinna podać następujące prawidłowe i kompletne
dane:
i. Imię i nazwisko,
ii. Adres e-mail,
iii. Numer telefonu,
iv. Adres swojego profilu na Facebooku,
v. Adres swojego profilu na LinkedIn,
Projektodawca w Ankiecie powinien podać następujące prawidłowe i kompletne dane dotyczące
inwestycji, na którą szuka finansowania:

i. Adres inwestycji,
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ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

Obecna Wartość rynkowa nieruchomości,
Szacowane koszty przeprowadzenia projektu,
Oczekiwaną wartość projektu po zrealizowaniu,
Oczekiwaną do zebrania kwotę pożyczki,
Okres inwestycji,
Typ własności,
Rodzaj poszukiwanego finansowania,
Krótki opis inwestycji (pozwolenie na budowę, strategia
wyjścia)
x. Załączniki:
1. Biznes plan,
zdjęcia inwestycji, numer księgi
wieczystej, kalkulacja rentowności, inne pliki
2. Opis inwestycji.
Opis inwestycji zgłaszany przez Projektodawcę powinien zawierać tytuł inwestycji, oferowaną
stopę zwrotu, informację o tym czym inwestycja wyróżnia się na rynku oraz datę rozpoczęcia i
zakończenia Projektu.
Po wypełnieniu i przesłaniu Ankiety, w przypadku gdy zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania
następuje wstępna akceptacja przez Arqis zgłaszanej inwestycji i osoby zgłaszającej.
Następnie Arqis przesyła osobie zgłaszającej zaproszenie do wypełnienia szczegółowej aplikacji,
na adres e-mail podany w Ankiecie.
Osoba zgłaszająca, na żądanie Arqis, powinna przedstawić sprawozdanie finansowe spółki
zajmującej się inwestycją, raport z badania due diligence, informację o ewentualnych
roszczeniach przeciwko spółce, oraz księgę wieczystą nieruchomości, której dotyczy inwestycja.
Administrator zastrzega sobie prawo do żądania od osoby zgłaszającej innych niż wymienione
w ust. 7 powyżej dokumentów w celu przeprowadzenia dokładniejszej weryfikacji osoby
zgłaszającej.
Nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w ust. 7 i ust. 8 powyżej, w terminie i formie
określonych przez Administratora skutkuje odrzuceniem zgłoszenia inwestycji.
Po udostępnieniu dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje
przeprowadzenie szczegółowej analizy due diligence zgłaszanego projektu oraz spółki/osoby
zgłaszającej.
W przypadku gdy Projekt i osoba zgłaszająca/spółka spełnią kryteria selekcji, Arqis przedstawia
Projektodawcy szczegóły dotyczące wystawienia Projektu na Platformie.
W chwili uzyskania akceptacji Projektodawcy, zostaje zawarta Umowa Współpracy.
Po uzyskaniu akceptacji Projektodawcy i zawarciu umowy o współpracy o której mowa w ust.
12 Projekt zostaje w uzgodnionym przez strony terminie zamieszczony na Platformie i tym
samym rozpoczyna się Okres Projektu.
W przypadku odrzucenia Projektu, Administrator informuje niezwłocznie o odrzuceniu
zgłoszenia inwestycji osobę zgłaszającą drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas
rejestracji Konta. Administrator zastrzega sobie prawo do nieujawniania powodów odrzucenia
zgłoszenia.
Na prośbę Projektodawcy Administrator może udzielić informacji co należy uzupełnić lub
poprawić w dokumentacji Projektu, aby mógł on zostać ponownie zgłoszony do udostępnienia
na Platformie.

§8 Proces dokonywania wpłat przez Inwestora
1.
2.

Inwestor dokonuje analizy Projektu na bazie udostępnionych na Platformie informacji o
Projekcie oraz informacji zdobytych samodzielnie.
W przypadku, gdy Inwestor chce wesprzeć dany Projekt oraz zadeklarować kwotę jaką chciałby
przekazać na Projekt musi uzupełnić dodatkowo swój profil w zakładce Konto o poniższe dane,
jeżeli przy zakładaniu Konta nie zostały one podane:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres e-mail,
c) Numer telefonu,
d) Numer PESEL
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e) Numer dowodu osobistego
f) Adres do korespondencji.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Po pozytywnej weryfikacji Inwestor może zadeklarować kwotę jaką chciałby przekazać na
konkretny Projekt oraz udzielać wsparcia wybranym Projektom.
Po podjęciu przez Inwestora decyzji o wsparciu danego Projektu oraz uzupełnieniu profilu, o
którym mowa w ust. t 2, Inwestor deklaruje wysokość środków pieniężnych jakie chce
przeznaczyć na finansowanie inwestycji w ramach Projektu.
Minimalna kwota wsparcia każdego Projektu wynosi 2000 (słownie: dwa tysiące złotych).
W celu udzielania wsparcia Projektodawcom Inwestor musi zaakceptować ponownie Regulamin
Platformy oraz załączniki do Regulaminu oraz oświadczyć, że zadeklarowane środki pochodzą z
legalnych źródeł poprzez zaznaczenie odpowiednich checkbox’ów.
Inwestor po złożeniu deklaracji i dokonaniu opłaty rezerwacyjnej otrzymuje wiadomość e-mail z
potwierdzeniem zawarcia przerzedwstępnej Umowa Pożyczki.
Projektodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Inwestorów. Projektodawca informuje
Arqis o wynikach weryfikacji drogą elektroniczną na adres email: biuro@arqis.co
Po otrzymaniu od Inwestorów deklaracji zainwestowania środków, które w całości pokrywają
Kapitał następuje zamknięcie Okresu Projektu.
Po zamknięciu Okresu Projektu Arqis informuje Inwestora, który zadeklarował środki na
finansowanie danego Projektu oraz przeszedł pozytywną weryfikację przez Projektodawcę,
drogą elektroniczną na adres e-mail podany w profilu Inwestora o zebraniu wystarczającej
ilości deklaracji zainwestowania środków na realizację Projektu, zamknięciu Okresu Projektu,
przesyła wzór dedykowanej dla danego Projektu Umowy Pożyczki, oraz instrukcje dotyczące
wpłaty zadeklarowanych środków.
Inwestorzy mają 3 dni robocze od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa powyżej, na
zawarcie Umowy Pożyczki i wpłatę środków, w zadeklarowanej wysokości na wskazany w
wiadomości e-mail rachunek bankowy typu Escrow, stanowiący dodatkowe zabezpieczenie dla
Inwestora wpłacanej przez niego kwoty.
Z rachunku bankowego Escrow, o którym mowa w ust. 12, Projektodawca może wydatkować
przelane środki pieniężne jedynie na rzecz realizowanych Projektów, przy czym rachunek
Escrow jest otwierany przez Projektodawcę, zaś Platforma w umowie o rachunek ESCROW
występuje w roli podmiotu Zastrzegającego.
W przypadku gdy Inwestor nie zawrze Umowy Pożyczki i nie dokona wpłaty kwoty, którą
wcześniej zadeklarował traci on prawo do wsparcia Projektu. W przypadku, gdy Inwestor nadal
chce wspierać dany Projekt powinien skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie
odpowiedniej wiadomości na adres: biuro@arqis.co.
Umowa Pożyczki zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Strony. Oba egzemplarze
podpisanej Umowy Pożyczki należy przesłać listem poleconym na adres: Al. Warszawa 02-765,
Wilanowska 115/24, a uprzednio zeskanowaną wersję podpisanej Umowy Pożyczki na adres
poczty elektronicznej: biuro@arqis.co
Gromadzenie Kapitału na realizację Projektu odbywa się drogą elektronicznych płatności na
odległość, dokonywanych bezpośrednio na rzecz Projektodawcy, w szczególności poprzez
zapłatę kartą kredytową lub debetową albo przelew środków pieniężnych z rachunku
bankowego Inwestora na wskazany rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 12.
Po zaksięgowaniu płatności Inwestor otrzyma wiadomość, na adres e-mail podany w formularzu
rejestracyjnym, zawierającą informację na temat statusu płatności.

17. Projektodawca zostanie poinformowany o każdorazowym zaksięgowaniu płatności Inwestora.
18. Inwestorzy nie ponoszą opłat ani kosztów związanych z działaniami Projektodawcy ani z
Projektem. Wszelkie koszty powstałe w wyniku realizacji Umowy Pożyczki (np. podatek od
czynności cywilnoprawnych) pokrywa Projektodawca.
19. Gromadzenie przez Projektodawcę Kapitału na realizację Projektu trwa przez czas określony,
wskazany każdorazowo w opisie Projektu umieszczonym na Platformie. Czas gromadzenia
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20.

21.

22.

23.
24.

25.

Kapitału może być przedłużony przez Projektodawcę w porozumieniu z Arqis, jednak na okres
nie dłuższy niż do 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu prezentacji Projektu.
Projektodawca ma prawo zastrzec, iż realizacja Projektu i wypełnienie zaciągniętych
zobowiązań wobec Inwestorów nastąpi pod warunkiem zgromadzenia minimalnej kwoty
Kapitału. Projektodawca jest zobowiązany podać informację o takim zastrzeżeniu oraz
wysokości minimalnej kwoty Kapitału w opisie Projektu.
Projektodawca ma prawo zastrzec, iż realizacja Projektu i wypełnienie zaciągniętych
zobowiązań wobec Inwestorów nastąpi pod warunkiem zgromadzenia całkowitej kwoty
Kapitału. Projektodawca jest zobowiązany podać informację o takim zastrzeżeniu w opisie
Projektu.
W razie braku zastrzeżeń, o których mowa w ust. 20 lub 21 Regulaminu, realizacja Projektu i
wypełnienie przez Projektodawców zaciągniętych zobowiązań wobec Inwestorów nastąpi
bezwarunkowo w sposób określony szczegółowo w opisie Projektu.
Łączny Kapitał zebrany na Projekt nie może przekroczyć kwoty 1.000.000 euro (jeden milion
euro) w skali 12 miesięcy.
Przez kwotę wyrażoną w euro należy rozumieć równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie
polskiej, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro, lub jej równowartość wyrażoną w
innej walucie, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro oraz średniego kursu tej waluty
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania Projektu na Platformie.
Szczegóły takie jak proces zakończenia Inwestycji, czy moment zwrotu pożyczki są
przewidziane osobno dla każdego Projektu i określa je Umowa Pożyczki.

§9 Dane osobowe
Administracja danymi osobowymi Inwestora
1. Administratorem danych osobowych Inwestora jest Arqis. Kontakt z administratorem
możliwy jest pod adresem email: biuro@arqis.co
2.

Dane Inwestora przetwarzane będą przez ARQIS w celu:
a. odpowiedzi na pytania, które Inwestor kieruje do Arqis przed zawarciem umowy
prowadzenia konta na Platformie, na podstawie RODO art. 6.1.b.
b.

wykonania umowy prowadzenia konta na Platformie na podstawie RODO art. 6.1 b

c.

udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy z administratorem hipoteki, o której
mowa w §4 ust. 8 na podstawie RODO art 6.1.b

d.

marketingowym, w szczególności w celu przekazania materiałów promujących
produkty i usługi własne, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, na podstawie RODO art. 6.1.f. W każdej chwili
Inwestorowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych w celu marketingu. Jeżeli Inwestor skorzysta z tego prawa Administrator
zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

e. wysyłania informacji handlowej na adres email na podstawie zgody na
otrzymywanie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie za
pośrednictwem adresu email: biuro@arqis.co lub pisemnie na wyżej wskazany
adres administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
f.

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z
korzystaniem z usług Aqis, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez administratora na podstawie RODO art. 6.1.f.
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3.

Odbiorcami danych osobowych Inwestorów mogą być podmioty wspierające Arqis w
świadczeniu usług informatycznych, prawnych oraz finansowo-księgowych.

4.

5.

W związku z wykorzystywanymi przez Arqis narzędziami Google LLC i oraz korzystaniem z
usług hostingu dane mogą być przekazywane do USA w związku z ich przechowywaniem na
amerykańskich serwerach. Podstawą transferu jest art 45 RODO, tj decyzja Komisji
Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności
UE-USA (Privacy Shield).
Dane osobowe Inwestora będą przechowywane przez Arqis przez okres przedawnienia
roszczeń wynikających z przystąpienia do umowy prowadzenia konta na Platformie oraz
udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy z administratorem hipoteki.

6.

Inwestor może wystąpić do Arqis w związku z realizacją prawa dostępu do swoich danych
osobowych oraz prawa żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Inwestor ma prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania
od Arqis swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Inwestor może przesłać te dane innemu
administratorowi.

7.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych przez Arqis jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu administratora, Inwestorowi przysługuje prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

8.

Arqis nie będzie przetwarzał danych osobowych Inwestora poprzez profilowanie.

9.

Inwestorowi przysługuje prawo wniesienia skargi na Arqis do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

10. Decyzja Inwestora o wsparciu Projektu jest jednoznaczna z przekazaniem jego danych
zapisanych na koncie na Platformie do Projektodawcy, który staje się ich niezależnym
administratorem. Przekazanie danych jest warunkiem wsparcia Projektu.
11. Projektodawca przetwarza dane Inwestora w celu zawarcia i wykonania umowy pożyczki na
podstawie RODO art 6.1.b.
12. W zakresie przetwarzania danych osobowych Projektodawca korzysta z usług Arqis jako
operatora Platformy.
13. Projektodawca nie będzie przetwarzał danych osobowych Inwestora poprzez profilowanie.
14. Inwestor może wystąpić do Projektodawcy, jako niezależnego administratora w związku z
realizacją prawa dostępu do swoich danych osobowych oraz prawa żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Inwestor ma prawo do
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Projektodawcy swoich danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego. Inwestor może przesłać te dane innemu administratorowi.
15. Inwestorowi przysługuje prawo wniesienia skargi na Projektodawcę do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.
Administracja danymi osobowymi przedstawiciela Projektodawcy
1.
2.

Administratorem danych osobowych przedstawiciela Projektodawcy jest Arqis. Kontakt z
administratorem możliwy jest pod adresem email: biuro@arqis.co
Dane przetwarzane są w celu:
a. odpowiedzi na pytania kierowane do Arqis przed zawarciem umowy, na podstawie
RODO art. 6.1.b.
b.

nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z przedstawicielem Projektodawcy w
celu zawarcia i wykonania umowy z Projektodawcą oraz w celu weryfikacji
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wiarygodności Projektodawcy, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez administratora na podstawie RODO art. 6.1.f. W zakresie
dodatkowych danych jak adres profilu LinkedIn, Facebook podstawą jest zgoda RODO art 6.1.a. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie za
pośrednictwem adresu email: biuro@arqis.co lub pisemnie na wyżej wskazany
adres administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
c.

marketingowym, w szczególności w celu przekazania materiałów promujących
produkty i usługi własne, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez administratora, na podstawie RODO art. 6.1.f. W każdej chwili
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu
marketingu. Jeżeli przedstawiciel Projektodawcy skorzysta z tego prawa
administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

d.

wysyłania informacji handlowej na adres email na podstawie zgody na
otrzymywanie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie za
pośrednictwem adresu email: biuro@arqis.co lub pisemnie na wyżej wskazany
adres administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

e.

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z
korzystaniem z usług Arqis, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora na podstawie RODO art. 6.1.f.

3.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wspierające Arqis w świadczeniu usług
informatycznych, prawnych oraz finansowo-księgowych.

4.

5.

W związku z wykorzystywanymi przez Arqis narzędziami Google LLC i oraz korzystaniem z
usług hostingu dane mogą być przekazywane do USA w związku z ich przechowywaniem na
amerykańskich serwerach. Podstawą transferu jest art 45 RODO, tj decyzja Komisji
Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności
UE-USA (Privacy Shield).
Dane osobowe będą przechowywane przez Arqis przez okres przedawnienia roszczeń
wynikających z realizacji umowy z Projektodawcą.

6.

Przedstawiciel Projektodawcy może wystąpić do Arqis w związku z realizacją prawa dostępu
do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania. Przedstawiciel Projektodawcy ma prawo do przenoszenia
danych osobowych, tj. do otrzymania od Arqis swoich danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Inwestor może przesłać te dane innemu administratorowi.

7.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych przez Arqis jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przedstawicielowi Projektodawcy
przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych

8.

Arqis nie będzie przetwarzał danych osobowych poprzez profilowanie.

9.

Przedstawicielowi Projektodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na ARQIS do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

§10 Reklamacje
1.

Każdemu Użytkownikowi oraz Projektodawcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w
sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy, a także wykonaniem usług przez Arqis.
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2.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Arqis: biuro@arqis.co lub w
formie pisemnej na adres Arqis.

3.

Arqis udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4.

Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, określonego w ustępie powyżej, w
przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie szczegółowej wiedzy bądź powstaną
inne przeszkody niezależne od Administratora.

5.

Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika
dodatkowych wyjaśnień. Użytkownik jest obowiązany do uzupełnienia reklamacji w terminie 7
dni od dnia otrzymania prośby od Administratora. W razie bezskutecznego upływu terminu,
reklamacje pozostawia się bez rozpoznania.

6.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w
reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany
w piśmie albo, jeżeli takiego nie podano, na adres e-mail wskazany w formularzu
rejestracyjnym.

7.

Arqis informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby
trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Inwestorów i Projektodawców z
Platformy, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w
regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

§11 Prawo odstąpienia
1.

2.

3.
4.

Inwestor będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki bez podania przyczyny
w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Skutkiem odstąpienia od Umowy Pożyczki jest uznanie
jej za niezawartą.
Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie
Projektodawcy pocztą zwykłą lub elektroniczną na wskazany adres al. Wilanowska 115/24,
02-765 Warszawa lub email: biuro@arqis.co odpowiedniego oświadczenia, przed upływem
wskazanego terminu.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz jest dostępny na
Platformie pod adresem biuro@arqis.co
Skutkiem odstąpienia od Umowy jest odwołanie pełnomocnictwa dla Platformy, o którym mowa
§ 4 ust. 8 Regulaminu, do zawarcia umowy z Administratorem hipoteki.

§12 Usunięcie Konta, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy
1.

2.

3.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na prowadzenie Konta poprzez Platformę
zawarta pomiędzy Arqis a Użytkownikiem ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia profilu
Użytkownika, lub w przypadku, o którym mowa w ust. 3 poniżej.
Usunięcie Konta jest możliwe jedynie poprzez kontakt z Arqis poprzez formularz kontaktowy
dostępny pod adresem: https://arqis.co/kontakt/ lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail
przez Użytkownika na adres: biuro@arqis.co
Arqis może rozwiązać umowę na prowadzenie Konta z Inwestorem i usunąć jego profil w
przypadku, gdy naruszy on postanowienia niniejszego Regulaminu lub, w związku z
korzystaniem z Platformy, naruszy obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego
wezwania nie zaprzestanie dalszych naruszeń. Arqis kieruje żądanie usunięcia profilu poprzez
wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w treści takie żądanie na adres Użytkownika, a
Użytkownik ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie swój profil usunąć. Żądanie usunięcia
profilu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy wiążącej
Użytkownika z Arqis.
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4.

5.

6.

O fakcie wypowiedzenia umowy zgodnie z ust. 2 powyżej Użytkownik zostanie poinformowany
za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który został
podany w formularzu rejestracyjnym Konta.
Usunięcie Konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wywiązania się z wszelkich ewentualnych
zobowiązań wobec Arqis, Projektodawcy, innego Inwestora, lub osób trzecich, powstałych w
ramach Platformy, lub w związku z korzystaniem z niej.
Usunięcie Konta nie skutkuje zwrotem środków pieniężnych przekazanych przez Użytkownika, o
ile doszło do skutecznego zawarcia Umowy Pożyczki w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

§13 Polityka ryzyka
1.

2.
3.

Udostępniony na Platformie Projekt nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Projekty nie stanowią inwestycji w instrumenty
finansowe i nie kwalifikują się pod reżim tej ustawy.
Administrator nie gwarantuje rentowności Projektu zgłaszanego przez Projektodawcę.
Każdy potencjalny Inwestor ponosi ryzyko związane z zainwestowanymi środkami i powinien
dokonać samodzielnie weryfikacji Projektu, w który zamierza zainwestować i ryzyk z tym
związanych.

§14 Odpowiedzialność
1.

Z zastrzeżeniem ust. 21 poniżej, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w
prawidłowym funkcjonowaniu Platformy, a także utratę danych powstałą w wyniku działania
siły wyższej, nieuprawnionego działania osób trzecich, a także w wyniku działania
Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Platformy. Arqis zobowiązuje się, w
miarę możliwości, informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w funkcjonowaniu Platformy, w
szczególności o przerwach konserwacyjnych i technicznych.

2.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Arqis nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związane z
korzystaniem z Usług przez Użytkowników.

3.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Arqis nie ponosi
odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkowników związane bezpośrednio lub pośrednio z
korzystaniem z Usług.

4.

Arqis nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie
obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych na
Platformie.

5.

Arqis nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Projektodawcy w związku z
otrzymaniem środków pieniężnych z Projektu na jego realizację w zakresie należnych
podatków, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i
darowizn oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

6.

Arqis nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników, Inwestorów, Projektodawców i osób
trzecich za: (i) treść danych zamieszczanych przez Użytkowników, Inwestorów i
Projektodawców w formularzach rejestracyjnych, (ii) jakiekolwiek szkody poniesione przez
Użytkowników, Inwestorów i Projektodawców spowodowane nieprawidłowym zapisem lub
odczytem danych pobieranych przez Użytkowników, Inwestorów i Projektodawców; (iii)
sposób, w jaki profile Inwestorów i Projektodawców będą wykorzystywane; (iv) treści i inną
zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym, (v) szkody
powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci
energetycznej lub podobne; (vi) niemożność zalogowania się na Platformę spowodowaną w
szczególności
jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci
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energetycznej, błędną konfiguracją
Inwestorów i Projektodawców itp.

oprogramowania

posiadanego

przez

Użytkowników,

7.

Arqis zastrzega, że zabronione jest umieszczanie na Platformie jakichkolwiek treści o
charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej,
etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm,
komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa
innych osób, itd.

8.

Arqis nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i udostępniane przez Użytkowników,
Inwestorów i Projektodawców. Treści te nie stanowią̨ poglądów ani opinii Arqis. Arqis nie
ponosi także odpowiedzialności za treści o bezprawnym charakterze, jeśli niezwłocznie po
otrzymaniu wiarygodnej informacji, uniemożliwił dostęp do tych treści.

9.

W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Arqis
lub jego przyszłe spółki dominujące lub zależne nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody
osobiste, szkody materialne, utracone zyski, koszty zastępstwa towarów lub usług, utratę
danych, utratę reputacji, przerwy w pracy, awarię komputera lub sprzętu lub technologii,
wadliwe działanie lub jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, szczególne, przypadkowe,
wynikowe, odszkodowawcze lub karne straty w oparciu o wszelkie działania wynikające z
korzystania ze stron internetowych lub wszelkie domniemane braki w działaniu, błędach,
pominięciach, przerwaniu, usunięciu, wadach lub opóźnieniu w obsłudze, działaniu lub
transmisji
na
stronach
internetowych
lub
jakiegokolwiek domniemanego wirusa
komputerowego, awarii linii komunikacyjnej, kradzieży lub zniszczenia mienia i/lub
nieupoważnionego dostępu, zmiany lub używania lub zamieszczania jakichkolwiek zapisów,
zawartości lub technologii stosowanych do i na stronach internetowych. Użytkownik zgadza
się, że ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy takie zarzuty
dotyczą naruszenia umowy, niedozwolonego zachowania, zaniedbania lub innej przyczyny,
niezależnie od podstawy roszczenia, a nawet jeśli Arqis, spółki dominujące lub zależne zostały
poinformowane o możliwości takiej utraty lub uszkodzenia. Bez ograniczenia ogólności
powyższego, Użytkownik wyraźnie przyznaje, że Arqis lub przyszłe spółki dominujące lub
zależne nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek faktyczne lub domniemane
zniesławienie, obraźliwe lub nielegalne zachowanie innych użytkowników stron internetowych
lub innych osób trzecich.

10. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu podczas
korzystania z Platformy.
11. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z Konta przypisanego do innego Użytkownika
oraz do nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim, w tym również do zachowania hasła
do Konta w tajemnicy.
12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie swojego Konta osobom
trzecim oraz za niezachowanie w tajemnicy hasła do Konta.
13. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenia obowiązującego prawa lub szkodę
wyrządzoną Arqis, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych, naruszenie dóbr
osobistych lub praw osób trzecich, w tym praw autorskich i innych praw własności
intelektualnej.
14. Udostępniając jakiekolwiek materiały na Platformie, Użytkownik oświadcza, że:
1) jest autorem tych materiałów bądź posiada uprawnienia i zgody wymagane przepisami
prawa do tego, aby mogły być one zamieszczone na Platformie lub że zamieszczone przez
niego materiały pochodzą z legalnego źródła;
2)

zamieszczane przez niego materiały są wolne od wad prawnych;
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3) wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Arqis powyższych
materiałów bez ich istotnej modyfikacji oraz wyraża zgodę na konwersję formatu pliku
zamieszczonych danych.
15. Całkowitą odpowiedzialność za materiały zamieszczane na Platformie przez Użytkowników,
Inwestorów i Projektodawców ponoszą oni sami, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności
karnej za działania niezgodne z prawem.
16. Żaden z materiałów zamieszczonych na Platformie nie może być kopiowany, modyfikowany,
dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej
formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych,
fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Arqis lub innego podmiotu praw
autorskich. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie
przedmiotowych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod
warunkiem, że materiały nie są modyfikowane.
17. Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze
odróżniającym, umieszczone na Platformie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami
towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Wyłącznie
uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń jest Arqis, inne firmy, które uzyskały
stosowne zezwolenie od Arqis, Projektodawca oraz właściwi autorzy. Korzystanie bądź
używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba, że co
innego wynika z postanowień zamieszczonych w Regulaminie lub na profilu Projektu lub
Projektodawcy.
18. Arqis nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub dokumenty dotyczące Projektodawcy
udostępnione na Platformie oraz za wszelkie działania i zaniechania Projektodawców i osób
trzecich, a w szczególności, gdy Projekt nie zostanie zrealizowany.
19. Arqis nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie zamierzonych celów, korzyści lub wyników
działalności gospodarczej przez Użytkowników w związku z Usługami świadczonymi przez
Administratora.
20. Arqis nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowe zablokowanie dostępu Użytkowników do
Platformy lub Konta, związane z naprawą usterek lub modernizacją Platformy albo
okolicznościami siły wyższej.
21. Jeśli stosowane prawo nie zezwala na zastosowanie w całości lub w części powyższych
ograniczeń odpowiedzialności, ograniczenia będą miały zastosowanie w stosunku do
Użytkownika tylko w zakresie dozwolonym przez przepisy znajdujące zastosowanie.
§15 Postanowienia końcowe

1. Arqis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie oraz w Załącznikach.
Wszelkie zmiany Regulaminu i Załączników zostaną uwidocznione na Platformie z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu i
Załączników Użytkownicy zostaną powiadomieni również pocztą elektroniczną, na adres e-mail
wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W
terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu czy Załączników Użytkownicy
są uprawnieni do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec nich
zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez
Użytkownika umowy świadczenia Usługi Konta z Arqis.

2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące
możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
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konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Użytkownik będący
konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR)
dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
3.

Prawem właściwym jest prawo polskie.

4.

Sądem właściwym w stosunkach między Użytkownikiem i Użytkownikiem niebędącym
konsumentem a Arqis jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Arqis.

5.

Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu okaże się prawnie nieskuteczne lub nieważne w całości
lub w części – nie narusza to ważności i mocy obowiązującej pozostałych postanowień
Regulaminu.

6.

Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 01.06.2019

7.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Platformy, a także w siedzibie Arqis.
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Załącznik
Oświadczenie o odstąpieniu

………………………………………………...............
(imię, nazwisko)

………………………………………………................
(adres
zamieszkania)

……………………………………………(nazwa pożyczkobiorcy)

…
 ……………………………
……………………………………………………
(adres pożyczkobiorcy, kod pocztowy)
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Ja, niżej podpisany/a: ……………………………………………………………….. (imię i nazwisko), legitymujący się
dowodem

tożsamości:

…..………………………………………………(seria

i

numer

dowodu

osobistego/paszportu), nr. PESEL …………………………………………………………………….., oświadczam, że na
podstawie art. 27 ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.
827) odstępuję od umowy pożyczki zawartej w dniu ………………………………………….
………………
………
(podpis pożyczkodawcy).
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