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Regulamin świadczenia usług w serwisie Saverium.pl.  

§ 1 Definicje 

Kredytodawca - współpracujący z Usługodawcą podmiot trzeci upoważniony do udzielania 

kredytu konsumenckiego w rozumieniu Ustawy o Kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 

r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1083 ze zm.), podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego;  

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

Kredyt - kredyt konsumencki w rozumieniu Ustawy o Kredycie konsumenckim; 

Usługodawca lub LVS Brokers - LVS Brokers Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Czorsztyńska 2, 

60-474 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000759418, NIP: 9721296774, REGON: 381909235, kapitał 

zakładowy 50.000,00 zł, będąca pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy o Kredycie 

konsumenckim, wpisana do Rejestru Pośredników Kredytowych pod numerem RPK028139; 

Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez 

Usługodawcę; 

Serwis lub Saverium.pl - serwis internetowy umieszczony na stronie https://www.Saverium.pl 

prowadzony przez LVS Brokers; 

Usługa pośrednictwa - usługa pośrednictwa, a w szczególności usługa pośrednictwa 

kredytowego w rozumieniu Ustawy o Kredycie konsumenckim świadczona przez Usługodawcę 

drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika polegająca na działaniach związanych 

z przyjmowaniem wniosków o kredyt, zbieraniem danych osobowych, odbieraniem zgód 

i oświadczeń, przedstawianiem ofert od Kredytodawców Partnerów oraz Pośredników. 

Usługa – usługa inna niż Kredyt oferowana przez Kredytodawców, Partnerów i Pośredników za 

pośrednictwem Serwisu.  

Partner –  inny niż Kredytodawca podmiot oferujący swoje usługi za pośrednictwem Serwisu; 

Pośrednik – podmiot, dokonujący czynności faktycznych lub prawnych związanych 

z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o świadczenie Usług, 

a w szczególności umowy o Kredyt  

Regulamin - niniejszy regulamin; 

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej 

obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, 

przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie 

z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub 

https://www.saverium.pl/
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transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 

r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.); 

Ustawa o prawach Konsumenta - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 

r. poz. 287 ze zm.); 

Wniosek - formularz uzupełniany przez Użytkownika w Serwisie zawierający informacje 

o Użytkowniku, jego dochodach oraz sytuacji finansowej i rodzinnej oraz o poszukiwanej przez 

niego usłudze, a w szczególności o poszukiwanym Kredycie. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, zakres i warunki 

świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, wymagania techniczne, 

warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.  

2. Serwis jest administrowany przez Usługodawcę. Korzystanie z Serwisu oraz świadczenie 

Usług pośrednictwa jest nieodpłatne dla Użytkowników.  

3. Regulamin jest dostępny dla Użytkownika przed zawarciem umowy o świadczenie usług 

drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia 

pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu 

teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.  

4. Niniejszy Regulamin opisuje stosunki pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. 

Usługodawca - LVS Brokres jest pośrednikiem w zawieraniu umów o Usługi, 

w szczególności umów o Kredyt, nie jest upoważniony do reprezentowania 

Kredytodawców, Partnerów ani Pośredników, ani do zawierania umów w ich imieniu. 

Usługodawca działa wyłącznie w charakterze pośrednika pomiędzy Użytkownikiem 

a Kredytodawcą, Partnerem lub Pośrednikiem, nie udziela Kredytów a także nie 

podejmuje decyzji w kwestii udzielenia Kredytu ani decyzji o świadczeniu Usług  

5. Przesyłając Wniosek za pośrednictwem Serwisu i akceptując niniejszy Regulamin, 

Użytkownik zawiera z Usługodawcą: 

a. umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu 

konta Użytkownika zawartą na czas nieoznaczony; oraz 

b. umowę na Usługi pośrednictwa. Umowa na Usługi pośrednictwa jest zawierana 

każdorazowo po złożeniu przez Użytkownika Wniosku w Serwisie.  

6. Warunkiem zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest ukończenie 

przez Użytkownika 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.  

7. Usługi pośrednictwa są świadczone jedynie na rzecz Konsumentów mających miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
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8. Komunikacja pomiędzy Użytkownikami a Usługodawcą prowadzona będzie w języku 

polskim. 

9. Oferty Kredytodawców, Partnerów i Pośredników prezentowane w Serwisie nie 

stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Warunki 

umowy Kredytu która może zostać zawarta przez Użytkownika z Kredytodawcą reguluje 

umowa zawierana z danym Kredytodawcą.   

§ 3 Umowa pośrednictwa  

1. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę pośrednictwa 

polegającą na pośrednictwie dla umów o Usługi, a w szczególności umów o Kredyt. 

2. Zawierając Umowę pośrednictwa Użytkownik upoważnia Usługodawcę do złożenia 

w jego imieniu wniosku/ów o Kredyt lub Usługi do Kredytodawców, Partnerów oraz 

Pośredników współpracujących z Usługodawcą którzy mają w swojej ofercie możliwość 

przyznawania Kredytu lub świadczenia Usług na warunkach wskazanych przez 

Użytkownika. Usługodawca ocenia Wniosek złożony przez Użytkownika i prezentuje 

oferty Kredytodawców dopasowane do potrzeb i możliwości Użytkownika.  

3. Użytkownik zapewnia, że wszystkie podane przez niego dane we Wniosku są prawdziwe, 

kompletne, aktualne i poprawne. W razie zmiany danych, Użytkownik zobowiązuje się 

do bezzwłocznego poinformowania o tych zmianach. 

4. Użytkownik jest zobowiązany ocenić swój aktualny poziom dochodów oraz koszty życia, 

tak aby w sposób realistyczny ocenił swoje możliwości spłaty miesięcznych rat Kredytu. 

5. Po złożeniu Wniosku, Użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający zawarcie umowy oraz 

rozpoczęcie świadczenia usług przez LVS Brokers wraz z danymi uwierzytelniającymi 

oraz instrukcją na temat dostępu do indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie, 

gdzie przez okres ich obowiązywania prezentowane będą oferty Kredytodawców 

Partnerów  oraz Pośredników, a także w którym możliwe jest złożenie kolejnego 

Wniosku 

6. Po złożeniu Wniosku Kredytodawca, Partner, Pośrednik lub LVS Brokers wystąpi 

o dostęp do danych dotyczących Użytkownika z odpowiednich, dostępnych dla nich 

rejestrów podmiotów trzecich w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy 

prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami, w celu oceny wniosku o Kredyt lub Usługę 

i zweryfikowania dostarczonych przez Użytkownika informacji. 

7. LVS Brokers weryfikuje Wniosek złożony przez Użytkownika. LVS Brokers może odrzucić 

Wniosek Użytkownika w przypadku gdy dane podane przez Użytkownika nie zgadzają 

się z bazami danych do których LVS Brokers posiada dostęp lub Użytkownik nie 

potwierdzi podanego przez siebie numeru telefonu.  
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8. Po pozytywnej weryfikacji Wniosku LVS Brokers przekazuje go do wybranych 

Kredytodawców, Partnerów lub Pośredników zgodnie z treścią ust. 2 powyżej. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Kredytodawcom, Partnerom oraz 

Pośrednikom udostępniane są informacje (w tym dane osobowe) podane przez 

Użytkownika we Wniosku. Wymienione wyżej podmioty otrzymują te informacje w celu 

oceny Wniosku Użytkownika i ewentualnego przygotowania oferty. 

9. Kredytodawcy, Partnerzy lub Pośrednicy po otrzymaniu informacji zawartych we 

Wniosku mogą przedstawić Użytkownikowi ofertę Kredytu lub Usługi albo odmówić 

udzielenia Kredytu lub świadczenia Usługi. Mogą oni również przedstawić ofertę 

w kwocie lub na zasadach innych niż wskazane przez Użytkownika we Wniosku.  

10. Oferta wraz z wymaganymi prawem informacjami dotyczącymi oferowanego Kredytu  

lub Usługi zostanie przedstawiona Użytkownikowi za pośrednictwem jego konta 

w Serwisie. Użytkownik otrzyma ofertę nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia 

Wniosku. W przypadku wyjątkowych okoliczności spowodowanych niedostępnością 

Serwisu oferty oraz decyzje odmowne mogą zostać przesłane Użytkownikowi na adres 

e-mail wskazany we Wniosku.  

11. Złożenie Wniosku nie zobowiązuje do zawarcia umowy z Kredytodawcą, Partnerem lub 

Pośrednikiem. Warunki dotyczące Usług lub Kredytu (w tym jego wysokości, odsetek, 

kosztów i amortyzacji) są ustalane wyłącznie przez Kredytodawcę, Partnera lub 

Pośrednika. Użytkownik może zaakceptować przedstawione mu warunki poprzez 

akceptację oferty Kredytu lub Usługi.  

12. Użytkownik zawiera umowę Kredytu lub umowę o świadczenie Usług z Kredytodawcą, 

Partnerem lub Pośrednikiem zgodnie z praktyką danego podmiotu. Umowa 

z Kredytodawcą, Partnerem lub Pośrednikiem jest zawierana poza Serwisem. 

Usługodawca nie jest stroną takiej umowy i nie ma wpływu na jej treść. 

13. Usługodawca może otrzymać wynagrodzenie w formie prowizji od Kredytodawcy, 

Partnera lub Pośrednika z którym Użytkownik zawrze umowę Kredytu lub o świadczenie 

Usługi. 

§ 4 Świadczenie usług w Serwisie Saverium.pl 

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą pojawić się przerwy w dostępności 

Saverium.pl, w szczególności spowodowane zakłóceniami transmisji danych lub 

działania sieci lub przerwami w dostarczaniu usług przez podmioty trzecie. 

2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Saverium.pl w celu wykonywania 

niedozwolonych prawem działań, w szczególności zamieszczania jakichkolwiek 

bezprawnych treści na stronach internetowych Saverium.pl. 
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3. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę na prowadzenie konta 

bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku powzięcia przez Usługodawcę 

uzasadnionych podejrzeń, że Użytkownik korzysta z Saverium.pl w sposób naruszający 

warunki Regulaminu lub prawa. 

§ 5 Prawa Własności Intelektualnej 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu Saverium.pl lub związane 

z Saverium.pl, a także prawa do powiązanej z Saverium.pl dokumentacji, wszelkich jej 

fragmentów i egzemplarzy, przysługują wyłącznie LVS Brokers lub jego 

podwykonawcom lub licencjodawcom. Przez prawa własności intelektualnej należy 

rozumieć prawa autorskie i prawa pokrewne (w szczególności prawa do baz danych, 

katalogów i fotografii), patenty, prawa do wzorów przemysłowych i użytkowych, prawa 

do znaków towarowych, firm, i nazw handlowych, know-how, tajemnic handlowych 

i innych przedmiotów praw własności intelektualnej, niezależnie od tego czy zostały 

zarejestrowane, czy też nie. 

2. Niniejszy Regulamin nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw własności 

intelektualnej do Serwisu Saverium.pl, a wszelkie prawa wyraźnie nie przyznane na 

podstawnie niniejszego Regulaminu, zastrzeżone są na rzecz LVS Brokers i jego 

podwykonawców lub licencjodawców. 

§ 6 Odpowiedzialność 

1. LVS Brokers ma wyłączne prawo decydowania o zawartości Serwisu, jego modyfikacji 

i aktualizacji w każdym czasie. 

2. LVS Brokers nie gwarantuje, że działanie internetowego serwisu Saverium.pl będzie 

przebiegać bez żadnych wad, błędów i przerw. Ze względów bezpieczeństwa LVS 

Brokers ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić możliwość korzystania z Serwisu 

przez Użytkowników na czas niezbędny do usunięcia nieprawidłowości.  

3. LVS Brokers nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem bądź 

niemożnością korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub w związku z jego 

niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami 

w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu 

informatycznego, chyba, że takie wadliwe działanie, opóźnienia lub zakłócenia wynikają 

z niedochowania należytej staranności lub winy umyślnej LVS Brokers. 

4. LVS Brokers nie odpowiada za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób 

sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami.  

5. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia dostępu do konta, zabezpieczenia 

dostępu do poczty e-mail podanej we Wniosku, stosowania oprogramowania 

antywirusowego, oraz korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami obowiązującego 
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prawa oraz korzystania z Serwisu wyłącznie do własnego użytku. Użytkownik jest 

wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie połączenia teleinformatycznego 

umożliwiającego korzystanie z Serwisu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za 

działania lub zaniechania innego podmiotu któremu umożliwia korzystanie z konta 

Użytkownika.  

6. LVS Brokers działa jako pośrednik pomiędzy Użytkownikiem a Kredytodawcą, Partnerem 

lub Pośrednikiem. LVS Brokers nie jest więc odpowiedzialny za szkody wynikające 

z działań i zaniechań tych podmiotów lub oferowanych przez nich produktów i usług. 

§ 7 Odstąpienie od umowy i przypadki rozwiązania umowy   

1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 

na prowadzenie konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Użytkownik 

wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie po jej zawarciu.  

2. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy 

pośrednictwa w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa została w całości 

wykonana przed upływem tego terminu na żądanie Konsumenta na co wyraził zgodę. 

3. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo do rozwiązania umowy na 

prowadzenie konta, w szczególności poprzez żądanie usunięcia konta w Serwisie. 

Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili  prawo do rozwiązania umowy na Usługi 

pośrednictwa. 

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu należy złożyć na adres email: 

kontakt@saverium.pl lub przesłać pocztą na adres Usługodawcy. Usługodawca 

udostępnia wzór odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, 

z którego może skorzystać Użytkownik w załączniku nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie 

z wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.   

5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę na prowadzenie konta bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, które może nastąpić w szczególności przypadku (i) naruszenia 

postanowień Regulaminu przez Użytkownika, (ii) odmowy udzielenia lub wycofania zgód 

niezbędnych do świadczenia usługi, (iii) żądania usunięcia danych niezbędnych do 

świadczenia usługi (iv) problemów technicznych po stronie Użytkownika które 

uniemożliwiają świadczenie usługi. 

6. Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy Kredytu lub o świadczenie Usług regulują 

warunki umowy zawieranej z Kredytodawcą, Partnerem lub Pośrednikiem. 

Kredytodawcy, Partnerzy i Pośrednicy zobowiązani są na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, dostarczyć informacje o prawie do odstąpienia od umowy Kredytu lub 

umowy o świadczenie Usług lub jej wypowiedzenia, jak i o konsekwencjach i kosztach 

takiego odstąpienia lub wypowiedzenia. 
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§ 8 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.  

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zawarte we Wniosku lub 

pozyskane w trakcie korzystania z Saverium.pl  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym w szczególności przepisami ustawy 

z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz 

przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Więcej informacji 

o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.  

§ 9 Reklamacje 

1. Użytkownicy mają prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych 

w ramach Saverium.pl, w tym dotyczących działania LVS Brokers jako pośrednika 

kredytowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji 

przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym zgodnie z poniższą 

procedurą. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.  

2. Postanowienia dotyczące procedury rozpatrywania reklamacji nie pozbawiają 

Użytkownika, nie ograniczają, nie zawieszają ani nie wyłączają żadnych praw 

przysługujących Użytkownikowi na podstawie prawa.  

3. Reklamacje dotyczące Saverium.pl mogą być składane za pośrednictwem e-maila na 

następujący adres poczty elektronicznej: info@Saverium.pl lub za pośrednictwem listu 

poleconego wysłanego na adres wskazany poniżej (z adnotacją „Reklamacja”). 

Usługodawca powiadomi Użytkownika, który zgłosił reklamację, o wynikach 

postępowania reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji na 

adres wskazany przez Użytkownika. 

3. Użytkownicy mogą korzystać z procedury pozasądowego rozwiązywania sporów 

i skierować spór do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim 

Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje na temat procedury 

pozasądowego rozwiązywania sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pod następującym adresem: 

https://www.uokik.gov.pl/ w zakładce “Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

konsumenckich”, a także na stronie właściwego wojewódzkiego inspektoratu inspekcji 

handlowej.  

4. Użytkownik jest uprawniony do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego.   

mailto:info@Saverium.pl
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5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 

21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów 

konsumenckich, Konsumenci mogą również składać skargi za pośrednictwem platformy 

internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR, Online Dispute Resolution) 

dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

6. Treść niniejszych warunków dostępna jest na stronie Saverium.pl w formacie 

pozwalającym na jej pobranie, zapisanie i wydrukowanie. 

7. Reklamacje dotyczące usług Kredytodawców, Partnerów i Pośredników należy składać 

bezpośrednio do podmiotu którego dotyczy reklamacja.  

§ 9 Warunki techniczne 

1. Użytkownik zapewnia, że jego loginy, hasła i podobne informacje uzyskane przez 

Użytkownika w związku z rejestracją w serwisie Saverium.pl lub korzystaniem z tego 

serwisu będą trzymane w poufności oraz będą przechowywane i wykorzystywane 

w bezpieczny sposób, a także że osoby trzecie nie będą mogły uzyskać do nich dostępu 

lub z nich korzystać. 

2. W przypadku podejrzenia, że jakakolwiek nieupoważniona osoba poznała login 

Użytkownika lub jego hasło, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować 

Usługodawcę i niezwłocznie zmienić dane do logowania. Użytkownik ponosi 

odpowiedzialność za korzystanie z Saverium.pl i jakąkolwiek aktywność 

z wykorzystaniem konta Użytkownika w Saverium.pl, loginu lub haseł nadanych 

Użytkownikowi. 

3. W celu prawidłowego korzystania z Saverium.pl Użytkownik powinien: 

a) posiadać aktywne połączenie z Internetem umożliwiające dwustronną komunikację; 

korzystać z następujących prawidłowo zainstalowanych przeglądarek: aktualnej 

najnowszej wersji Internet Explorer lub trzech poprzedzających ją wersji, lub 

aktualnej najnowszej wersji Firefox lub trzech poprzedzających ją wersji;  

b) posiadać włączoną obsługę plików cookies i Javascript.  

4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kompatybilność Serwisu z innymi 

przeglądarkami niż wskazane powyżej, jednak korzystanie z nich może spowodować 

nieprawidłowe działanie niektórych jego funkcjonalności. W celu korzystania 

z wszystkich funkcjonalności Serwisu zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki. 

Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług zalecane jest włączenie 

w przeglądarce obsługi plików ‘cookies’. 

§ 11 Postanowienia końcowe 
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1. Proponowane przez Usługodawcę zmiany Regulaminu, wraz z terminem ich wejścia w 

życie będą udostępniane Użytkownikom poprzez przesłanie informacji na adres email 

podany we Wniosku.   

2. Użytkownik, który nie zgadza się na zmiany Regulaminu przysługuje prawo do 

rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia 

powiadomienia o zmianie Regulaminu. W takim przypadku Użytkownik powinien 

przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail: kontakt  Żadne zmiany 

i uzupełnienia Regulaminu nie będą naruszać dotychczas nabytych praw Użytkowników, 

w szczególności wpływać na Umowę o pośrednictwo zawartą przed datą wejścia w życie 

zmian Regulaminu. Do Umów o pośrednictwo zawartych przed datą wejścia w życie 

zmian Regulaminu, stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia 

Wniosku. 

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niezachowanie niniejszych warunków 

i postanowień z przyczyn leżących poza kontrolą strony lub kontrolą jej dostawców, 

w szczególności takich jak wojny, powstania, zamieszki i inne akty cywilnego 

nieposłuszeństwa, ograniczenia wynikające z kwarantanny, spory pracownicze, 

z wyjątkiem sporów wewnętrznych w zakresie organizacji stron, przerw lub opóźnień 

w transporcie, wypadków, powodzi, trzęsień ziemi, pożarów, burz, działań rządów lub 

agencji państwowych, postępowań sądowych lub orzeczeń. 

4. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest 

z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, 

Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową 

usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność 

pozostałych jego postanowień. 

5. Umowy podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej. Spory wynikające z niniejszej Umowy, 

mogą być rozstrzygane również przez właściwy sąd powszechny. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o kredycie 

konsumenckim, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy prawo 

telekomunikacyjne. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2022 
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Załącznik nr 1  

Do:   LVS Brokers Sp. z o.o.  

ul. Czorsztyńska 2, 60-474 Poznań, 

kontakt@saverium.pl  

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy/ wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług 
drogą elektroniczną.   

Data zawarcia umowy (nieobligatoryjna):  

Imię i nazwisko: 

Adres: 

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  

Data:  

mailto:kontakt@saverium.pl

