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Zasady bezpieczeostwa 

Aby inwestowad bezpiecznie swoje środki przestrzegaj następujących zasad: 

- zawsze dokonuj podziału środków finansowych na kilka inwestycji i kilku Pożyczkobiorców – umowy 

 pożyczki są zawierane w formie aukcji, a to oznacza, że jeśli Pożyczkobiorca potrzebuje 3000,-zł, to  

na jego pożyczkę może złożyd ofertę kilku inwestorów np. po 500,- zł. Dziel swój kapitał na mniejsze  

kwoty i udzielaj go większej grupie Pożyczkobiorców; 

- zdywersyfikuj swoje środki na różne kategorie produktów – AleEkspres, AleGótówka 3M, 

 AleGotówka 6M, AleGotówka 9M, Alegotówka 12M;  

- przed wyborem Pożyczkobiorcy zapoznaj się z jego ocenami i komentarzami napisanymi przez    

 innych Inwestorów; 

- dziel się swoimi opiniami i komentarzami w trakcie lub po zakooczeniu spłaty pożyczki. 

W PRZYPADKU PROBLEMÓW SKUTECZNIE POMOŻEMY W DOCHODZENIU ROSZCZENIA, w tym celu 

 Inwestor/Pożyczkodawca zleca wykonanie czynności windykacyjnych Alegrosz sp. z o. o. lub 

podmiotowi wyspecjalizowanemu w dochodzeniu należności za wynagrodzeniem zgodnie z tabelą  

opłat i prowizji. 

 

Co to są aukcje premiowane? 

Aukcje wystawiane, za pośrednictwem serwisu Alegrosz.pl przez Użytkownika (Pożyczkobiorcę),  

których przedmiotem jest oferta zawarcia umowy pożyczki. Aukcje premiowane wyświetlane  

są w pierwszej kolejności, przed innymi aukcjami które nie są premiowane. Koszt premiowania –  

należny serwisowi alegrosz.pl zgodny jest z taryfą opłat i prowizji.  

 

Czym różnią się poszczególne rodzaje pożyczek? 

„Pożyczki krótkoterminowe”, zwane AleEkspres, to kategoria pożyczek krótkoterminowych ze spłatą 

 do 30 dni. Jeśli jesteś Pożyczkobiorcą i potrzebujesz szybkiej gotówki na krótki okres to świetnie  

trafiłeś! Oprocentowanie pożyczki to jedyne 10% w skali roku.  

W przypadku kłopotów ze spłatą pożyczki Pożyczkobiorca powinien poinformowad o tym fakcie  

Inwestora przed datą zapadalności raty. Pożyczkobiorca może pożyczkę dwukrotnie przedłużyd  
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wpłacając w terminie wymagalności spłaty pożyczki jedynie opłatę prolongacyjną zgodnie z taryfą  

opłat i prowizji. 

„Pożyczki od 3-12 miesięcy”, zwane AleGotówka 3M, 6M, 9M, 12M – to kategoria pożyczek  

z oprocentowaniem jedynie 10% w skali roku, spłacanych co miesiąc w ratach, zgodnie  

z harmonogramem spłat. 

Ustal godne dla siebie warunki umowy pożyczki i ciesz się pieniędzmi z alegrosz.pl! 

 

Czy mogę wyróżnić, wypromować swoją aukcję, by była bardziej 

widoczna? 

Tak. Skorzystaj z opcji aukcje premiowane. Aukcje premiowane wyświetlane są w pierwszej 

 kolejności, przed innymi aukcjami które nie są premiowane. 

Opłata pobierana jest automatycznie z salda subkonta zgodnie z tabelą opłat i prowizji.  

 

Kto jest stroną umowy pożyczki? 

Umowy pożyczek zawierane są w oparciu o art. 720 kodeksu cywilnego, a stronami pożyczek  

są Pożyczkobiorca i Inwestor (Pożyczkodawca). Serwis alegrosz.pl służy zawieraniu za jego  

pośrednictwem umów pożyczek społecznościowych pomiędzy jego Użytkownikami.  

 

Co jeśli Pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki? 

W przypadku gdy Pożyczkobiorca spóźnia się z płatnością operator serwisu Alegrosz.pl podejmuje 

 działania w ramach windykacji na drodze polubownej, mające na celu wyegzekwowanie płatności,  

między innymi: 

- wiadomości sms i wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej z przypomnieniem już 1 dnia  

po upływie terminu płatności; 

- dalsze dopuszczone prawem działania windykacyjne, o których mowa w regulaminie świadczenia  

usług  na postawie i w zakresie zlecania wskazanego  przez Inwestora. 
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Czy moje dane osobowe są widoczne? 

Dane osobowe użytkowników platformy nie są widoczne – figurują na platformie pod ustaloną przez 

 siebie w trakcie rejestracji nazwą tzw. NICK.  Dane osobowe pojawiają się dopiero w dokumencie  

umowy pożyczki po zaakceptowaniu oferty pożyczkowej przez obie strony tj. skutecznie zawartej  

umowie pożyczki. 

 

Podatki 

Zgodnie z polskim ustawodawstwem osoby pożyczające środki w trybie umowy cywilnej, osiągające 

zysk z tytułu odsetek z zawartych umów pożyczek zobowiązane są odprowadzad podatki. Na szczęście  

pomyśleliśmy o tym za Ciebie i w zakładce „Moje konto → Podatki” znajdziesz zawsze aktualne  

informacje o bieżącym zobowiązaniu w stosunku do Urzędu Skarbowego. Zapoznaj się z poniższą  

wykładnią dot. zobowiązao podatkowych.  

Jeśli jesteś Inwestorem/Pożyczkodawcą: 

Podatek dochodowy 19% od inwestycji kapitałowych - dotyczy zysku inwestora z tytułu odsetek do 

10%. Podatek należy uwzględnid w deklaracji rocznej PIT – stosowną deklarację znajdziesz w zakładce  

„Moje konto → Podatki” do 10 stycznia roku następującego po roku, w którym wystąpiło  

zobowiązanie. Podstawa prawna - art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku  

dochodowym od osób fizycznych. 

Podatek dochodowy od premii sprzedażowych i nagród w wysokości 10% jeśli przekracza  

jednorazowo kwotę 760 zł - dotyczy zysku inwestora -należy uwzględnid w deklaracji rocznej PIT –  

stosowną deklarację znajdziesz w zakładce „Moje konto → Podatki” do 10 stycznia roku 

 następującego po roku, w którym wystąpiło zobowiązanie. Podstawa prawna - Art. 21 ustawy  

o podatku dochodowym od osób fizycznych ust. 1 pkt 68. 

UWAGA! Deklarację należy wysład do Urzędu Skarbowego oraz opłacid podatek w ciągu 14 dni od  

daty zawarcia umowy (art. 10.1). 

Jeśli jesteś Pożyczkobiorcą 

Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% z wyłączeniem pożyczek otrzymanych od 
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 jednej osoby w kwocie nieprzekraczającej 5000 zł bądź 25000 zł od wielu osób - otrzymane w ciągu  

3 kolejnych lat w następujących przedziałach okresu: 

 01.01.2015 - 31.12.2017 

 01.01.2018 -31.12.2020 

 01.01.2021 – 31.12.2023 itd  

Podstawa prawna: art 6.7 i 7.1.4 ustawy o podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych> 

Podstawa prawna wyłączenia o którym mowa powyżej: Art 9 pkt 10 d ustawy o podatku  

dochodowym od czynności cywilnoprawnych  

UWAGA! Deklarację należy wysład do Urzędu Skarbowego oraz opłacid podatek w ciągu 14 dni  

od daty zawarcia umowy (art. 10.1). 

Jeśli jesteś Ambasadorem 

Podatek dochodowy od premii sprzedażowych i nagród w wysokości 10% jeśli przekracza  

jednorazowo kwotę 760 zł. Podatek należy uwzględnid w deklaracji rocznej PIT – stosowną deklarację  

znajdziesz w zakładce „Moje konto → Podatki” do 10 stycznia roku następującego po roku, w którym  

wystąpiło zobowiązanie. 

Podstawa prawna - Art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ust. 1 pkt 68. 

 


