
 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SUBKONTA W SERWISIE Alegrosz.pl 

1. Regulacje wynikające z niniejszego dokumentu stanowią integralną częśd Regulaminu Świadczenia 

Usług Serwisu Alegrosz.pl  i precyzują zasady korzystania z subkonta w serwisie Alegrosz.pl. 

2. Korzystanie z subkonta jest funkcjonalnością dostępną dla zalogowanych Użytkowników, którzy 

uprzednio dokonali rejestracji, założyli konto użytkownika w serwisie Alegrosz.pl. oraz zapłacili opłatę 

rejestracyjną i abonamentową. 

3. Korzystanie z subkonta jest dobrowolne i bezpłatne. 

4. Na subkoncie mogą byd przechowywane środki płatnicze jedynie w walucie polskiej (PLN). 

5. Wszystkie środki pieniężne przechowywane na subkoncie nie są oprocentowane i nie stanowią 

depozytu ani pieniądza elektronicznego. 

6. Dostęp do środków na subkoncie ma wyłącznie zalogowany Użytkownik. Użytkownik podejmuje 

samodzielnie decyzje dotyczące zarządzania swoimi środkami na subkoncie w serwisie Alergrosz.pl  

z uwzględnieniem zasad o których mowa w pkt. 10 niniejszego dokumentu. 

7. Subkonto służy tylko i wyłącznie rozliczeniom w ramach podejmowanych działao za 

pośrednictwem serwisu Alegrosz.pl w szczególności do transferowania środków w ramach 

zawieranych umów pożyczek, spłat rat, dokonywania płatności z tytułu zamówionych weryfikacji oraz 

innych opłat wynikających z Regulaminu Świadczenia Usług Serwisu  Alegrosz.pl, innych dokumentów 

precyzujących zasady korzystania z serwisu Alegrosz.pl oraz zgodnie z „Tabelą opłat i prowizji”. 

8. Transakcje za pomocą subkonta mogą byd dokonywane jedynie pomiędzy Użytkownikami serwisu, 

pomiędzy Użytkownikiem, a Alegrosz sp. z o. o. oraz partnerami współpracującymi z Alegrosz 

sp. z o. o. na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług  Serwisu Alegrosz.pl oraz 

dokumentach uzupełniających. 

9. Środki znajdujące się na subkoncie mogą byd transferowane na subkonta zgodnie z informacjami  

w niniejszym dokumencie oraz wypłacane na osobisty rachunek Użytkownika zweryfikowany przez 

serwis Alegrosz.pl i wskazany w trakcie rejestracji konta. 

10. Alegrosz sp. z o. o. zapewnia zautomatyzowany proces transferowania środków pomiędzy 

Użytkownikami tytułem spłaty rat zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów 

pożyczek. 

Alegrosz. sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do obciążenia subkonta Użytkownika z tytułu wszystkich 

należności wynikających ze świadczonych na rzecz Użytkowników usług zgodnie z obowiązującym 

Regulaminem Świadczenia Usług Serwisu Alegrosz.pl oraz Tabelą opłat i prowizji serwisu Alegrosz.pl. 

11.Użytkownik jest zobowiązany powiadomid niezwłocznie Alegrosz sp. z o. o. w przypadku 

zidentyfikowania jakichkolwiek nieprawidłowości w obsłudze subkonta,  a w szczególności  

w przypadku niewykonanych, błędnie wykonanych lub nieautoryzowanych transakcji płatniczych, 

korzystając z zakładki „Reklamacje”. 


