
Regulamin promocji  „Uwolnij głowę od długu na Święta” 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą:  „Uwolnij 

głowę od długu na Święta”.  

2. Organizatorem promocji jest firma Ultimo S.A. 50-382 Wrocław, ul. Szczytnicka 11;  

NIP: 897-16-76-655, KRS: 0000448234; Kapitał zakładowy 108 007,5 tys zł w całości wpłacony; Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działająca w imieniu 

i na rzecz wierzycieli, którymi są: 

a) ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A. z siedzibą pod adresem: 9, rue Joseph Junck, 

L-1839 Luxembourg.  

 

b) Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  z siedzibą we 

Wrocławiu, reprezentowany przez Ultimo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław. 

c) TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we 

Wrocławiu, reprezentowany przez Ultimo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław. 

zwana dalej „Organizatorem”.  

3. Definicje 

a) eultimo.pl – oficjalna platforma internetowa Organizatora umożliwiająca zawarcie ugody, 

zarządzanie i spłatę zobowiązań online; 

 b) Czas Trwania Promocji – oznacza okres ustalony zgodnie z pkt. 5 Regulaminu Promocji. 

 c) eKod zakupowy - elektroniczny unikalny kod składający się z 13 cyfr na okaziciela uprawniający jego 

posiadacza do zakupu towarów lub usług oferowanych do sprzedaży we wszystkich sklepach 

„Biedronka” prowadzonych przez Jeronimo Martins Polska S.A.z siedzibą w Kostrzynie (62-025),  

ul. Żniwna 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy  

w Poznaniu –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000222483, NIP 779-10-11-327, REGON 630303023, kapitał zakładowy  

w wysokości 798.214.120,00zł, wpłacony w całości. 

d)  Uczestnik – uczestnikiem może być osoba zadłużona, która: 

- posiada zadłużenie lub zadłużenia znajdujące się w obsłudze Ultimo S.A. na etapie polubownym, 

- posiada zadłużenie na łączną kwotę minimum 500 zł.  

- posiada w  bazie danych Organizatora aktualny numer telefonu i aktualny adres mailowy 

- nie posiada w momencie startu promocji aktywnej ugody. 

e) Ugoda – porozumienia dotyczące spłaty zadłużenia zawarte za pośrednictwem portalu eUltimo.pl 

lub podczas rozmowy telefonicznej z doradcą w trakcie trwania Promocji „Uwolnij głowę od długu na 

Święta.” 



 f) Regulamin eKodów Biedronka – regulamin określający zasady korzystania z Kodów sklepów 

Biedronka wydany przez właściciela sklepów Biedronka - Jeronimo Martins Polska S.A.;  

g) Regulamin Promocji - niniejszy regulamin;  

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 22.11.2022 r. od wysłania komunikatu mailem i SMS i trwa do 

02.12.2022 r. czyli dnia, do którego należy zawrzeć ugodę i dokonać wpłaty pierwszej raty. Za datę 

wpłaty pierwszej raty uznaje się datę jej zaksięgowania na rachunku bakowym Organizatora.  

5. Promocja skierowana jest do Uczestników opisanych  w pkt. 3d. 

6. Warunkiem otrzymania eKodu jest spełnienie przez Uczestnika następujących warunków: 

a) zarejestrowanie się na platformie eUltimo lub posiadanie aktywnego konta na eUltimo w przypadku 

uczestników zarejestrowanych. 

b) zawarcie ugody z przynajmniej jedną ratą. Ugoda może być zawarta na eUltimo lub podczas 

rozmowy telefonicznej z doradcą. 

c) wpłacenie do dnia 02.12.2022r. pełnej kwoty pierwszej raty z ugody zawartej w czasie trwania 

promocji „Uwolnij głowę od długu na Święta”. Dzień 02.12.2022 r. jest dniem zaksięgowania wpłaty. 

7. Organizator po zakończeniu promocji tj. 02.12.2022 r. zobowiązuje się przesłać numer eKodu 

zakupowego do Biedronki o uprawnionej wartości w terminie między 19.12.2022r. a 31.12.2022r. 

a) numer eKod zostanie przesłany do uczestnika SMSem na numer telefonu posiadany w bazie 

Organizatora. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS z przyczyn technicznych 

systemów odbiorczych uczestnika, nie leżących po stronie Organizatora. 

9. Zasady korzystania z eKodów: 

a) Aby skorzystać z bonu e-kodu, podaj unikalny 13-cyfrowy kod po zeskanowaniu ostatniego  

z produktów w kasie sklepu sieci Biedronka przed tym, jak zapłacisz za zakupy.  

b) Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z eKodu 

c) Jeśli wartość towarów jest wyższa od wartości bonu eKodu, uczestnik będzie musiał dopłacić 

różnicę w cenie.  

d) eKod może być wykorzystywany wielokrotnie do jego maksymalnej wartości, którą otrzymał 

uczestnik. 

e) eKod zakupowy do Biedronki jest ważny bezterminowo. 

Regulamin korzystania z eKodów dostępne na: www. kartypodarunkowe.biedronka.pl/strona/dlaklienta 

10. Wartość eKodu stanowi świadczenie otrzymane od Organizatora w związku z promocją ugody  

w ramach „Uwolnij głowę od długu na Święta” i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od 

osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

11. Pytania dotyczące promocji można zgłaszać telefonicznie do Organizatora pod numerem bezpłatnej 

infolinii 800 804 904.  

12. Reklamacje i odpowiedzialność  

a) Wszelkie reklamacje związane z realizacją przez Organizatora postanowień niniejszego Regulaminu 



należy wysłać listownie na adres Ultimo S.A. ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław z dopiskiem 

„Reklamacja – Promocja: Uwolnij głowę od długu na Święta” w terminie 60 dni od daty zakończenia 

Promocji.  

a) Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Organizatora.  

c) Reklamacja powinna zawierać imię nazwisko, nr klienta, adres zamieszkania składającego 

reklamację, adres e-mail, nr telefonu oraz dokładny opis powodu reklamacji.  

d) Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 21 dni od dnia jej zgłoszenia. O zajętym stanowisku 

Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację na piśmie. 

13. Administratorami danych osobowych uczestnika promocji są Wierzyciele: 

a) ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A. z siedzibą pod adresem: 9, rue Joseph Junck, 

L-1839 Luxembourg.  

 

b) Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we 

Wrocławiu, reprezentowany przez Ultimo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław. 

c) TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we 

Wrocławiu, reprezentowany przez Ultimo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław. 

Przetwarzający dane w celu dochodzenia wierzytelności, w imieniu których działa Organizator.  

Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 

Uczestnik może zaktualizować swoje dane osobowe na platformie eUltimo lub podczas rozmowy  

z doradcą. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestnika znajdują 

się na stronie internetowej www.ultimo.pl/RODO  

14. Udział Uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym 

Regulaminie.  

15. Niniejszy Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej: www.ultimo.pl/Regulaminy 


