REGULAMIN
usługi sporządzenia analizy umowy kredytowej
Definicje:
1) Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta usług świadczonych przez Operatora
drogą elektroniczną,
2) Operator – Optima Legal Consulting Sp. z o.o., adres do korespondencji: al. Armii
Krajowej 6D/5, 50-541 Wrocław,
3) Analiza umowy kredytowej – dokument sporządzony przez Operatora lub podmiot z
nim współpracujący, zawierający opinię prawną dotyczącą umowy kredytowej
Użytkownika.

§1
1. Przesyłając dokumentację przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie
www.pozwyfrankowiczow.pl Użytkownik zgadza się na sporządzenie przez Operatora
lub podmiot z nim współpracujący analizy umowy kredytowej przesłanej przez
Użytkownika.
2. Na Analizę umowy kredytowej składa się część opisowa polegająca na wskazaniu
występowania lub ewentualnego braku klauzul abuzywnych w umowie kredytowej
przesłanej przez Użytkownika oraz część graficzno- opisowa polegająca na wskazaniu
szacunkowych korzyści, jakie może osiągnąć Użytkownik w ramach prowadzenia
sprawy sądowej.
3. Wyliczenia i wskazania zawarte w Analizie umowy kredytowej są oparte na
wartościach szacunkowych oraz treści dokumentów i informacji przesłanych przez
Użytkownika.
4. Operator zastrzega sobie możliwość nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, jeżeli w
przesłanej dokumentacji lub informacjach istnieją braki lub pojawią się wątpliwości.
5. Częścią Analizy umowy kredytowej jest oferta Operatora na poprowadzenie sprawy,
jeżeli taką możliwość Operator w danej sprawie przewiduje.
6. Sporządzona przez Operatora Analiza umowy kredytowej przesyłana jest
Użytkownikowi drogą mailową w formacie *pdf.
7. Przesyłając umowę kredytową Użytkownik potwierdza zgodność jej treści z
posiadanym oryginałem oraz wskazuje, że jest osobą która zawierała przedmiotową
umowę lub posiada upoważnienie do reprezentowania tej osoby.

§2
1. Operator dołoży starań, aby sporządzić Analizę umowy kredytowej w terminie 7 dni
roboczych od dnia wpływu całości dokumentacji oraz informacji niezbędnych do
sporządzenia Analizy umowy kredytowej.
2. Operator zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu sporządzenia Analizy umowy
kredytowej.

3. Operator zastrzega sobie możliwość dokonania analizy w sposób uproszczony lub w
treści wiadomości e-mail.

§3
1. Operator zastrzega, iż niniejszy Regulamin nie obejmuje opinii o charakterze
podatkowym oraz kwestii prawnych niezwiązanych z analizą umowy kredytowej
indeksowanej lub denominowanej do waluty obcej – franka szwajcarskiego.
2. Operator wskazuje, że odrębnej analizy wymaga kwestia np. wypowiedzenia umowy
kredytowej przez bank, zaprzestania spłat rat kredytu przez kredytobiorców, itp.

§4
1. Operator jest uprawniony do przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania,
opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu
realizacji usługi Analizy umowy kredytowej.
2. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych
Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i reklamy.
3. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe
Użytkowników.
4. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust.
1 i 2 jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz
niniejszego Regulaminu.
5. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. W
rozumieniu powyższej ustawy oraz niniejszego Regulaminu.

§5
1. W ramach prowadzonego serwisu www.pozwyfrankowiczow.pl Operator udostępnia
bezpłatną usługę Newsletter.
2. Usługa Newsletter świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej i polega na
przesyłaniu Użytkownikowi informacji prawnych i faktycznych dotyczących działań
podejmowanych przez Operatora, usług świadczonych przez Operatora oraz aktualnej
sytuacji prawnej w zakresie usług świadczonych przez Operatora.
3. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej
w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz poprzez
indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę serwisu do nieokreślonej
liczby Użytkowników.
4. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez rejestrację na stronie serwisu.
5. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych
wysyłając mail z takim żądaniem na adres kancelaria@kancelaria-olc.pl

6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest
uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty
elektronicznej.

