
O P E N  F I N A N C E  D E B T  S O L U T I O N S  L T D  

Open Finance Debt Solutions Ltd is registered in England No.11190198  
Registered Office: Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX.  

Data Protection Act 1998 registration number: ZA315174 

 

 

WEBSITE TERMS AND CONDITIONS | OPEN FINANCE DEBT SOLUTIONS LTD 

Welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply 
with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy 
govern Open Finance Debt Solutions Ltd relationship with you in relation to this website. If you 
disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website. 

Witamy na naszej stronie internetowej. Jeśli nadal będziesz przeglądać i korzystać z tej strony, zgadzasz 
się przestrzegać poniższych warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują 
relacje Open Finance Debt Solutions Ltd z tobą w związku z niniejszą witryną. Jeśli nie zgadzasz się z 
jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie korzystaj z naszej strony internetowej. 

 

The term Open Finance Debt Solutions Ltd or ‘us’ or ‘we’ refers to the owner of the website whose 
registered office is Kemp House 160 City Road EC1V 2NX London. Our company registration number is 
11190198 and registered in England. The term ‘you’ refers to the user or viewer of our website. 

Termin Open Finance Debt Solutions Ltd lub "my" lub "my" odnosi się do właściciela strony 
internetowej, której siedzibą jest Kemp House 160 City Road EC1V 2NX London. Nasz numer 
rejestracyjny firmy to 11190198 i zarejestrowany w Anglii. Termin "ty" odnosi się do użytkownika lub 
przeglądarki naszej witryny. 

 

The use of this website is subject to the following terms of use/Korzystanie z tej strony internetowej 
podlega następującym warunkom użytkowania: 

 

The content of the pages of this website is for your general information and use only. Be aware that 
this is not debt advice service.  

Treść stron tej witryny jest przeznaczona wyłącznie dla ogólnych informacji i użytku. Należy pamiętać, 
że nie jest to usługa doradztwa w zakresie zadłużenia.  

This website use cookies to monitor browsing preferences and for marketing purposes. You can find 
more in our Cookies Policy 

Ta strona internetowa używa plików cookie do monitorowania preferencji przeglądania i w celach 
marketingowych. Więcej informacji znajdziesz w naszej Cookies Policy 

Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall 
not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information 
available through this website meet your specific requirements. 
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Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej stronie odbywa się wyłącznie na własne 
ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się, że 
wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej spełniają 
określone wymagania. 

This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not 
limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited. 

Ta strona internetowa zawiera materiał, który jest naszą własnością lub jest dla nas licencjonowany. 
Ten materiał obejmuje, ale nie ogranicza się do projektu, układu, logo, wyglądu i grafiki. Powielanie 
jest zabronione. 

Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence. 

Nieautoryzowane korzystanie z tej witryny może spowodować roszczenie o odszkodowanie i / lub być 
przestępstwem. 

From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for 
your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). 
We have no responsibility for the content of the linked website(s). 

Od czasu do czasu ta strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te są 
udostępniane dla wygody użytkownika w celu zapewnienia dalszych informacji. Nie oznacza to, że 
popieramy stronę. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość powiązanych stron internetowych. 

Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of 
England, Northern Ireland, Scotland and Wales. 

Korzystanie z tej strony internetowej i wszelkie spory wynikające z takiego korzystania ze strony 
internetowej podlegają przepisom prawa Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. 

Open Finance Debt Solutions may change this terms and conditions from time to time by updating this 
page. This may occur due to change in regulatory framework or a change in contact information. Any 
changes to this terms and conditions will be made here. This is effective as of March 2018.  

Open Finance Debt Solutions Ltd może zmieniać ten regulamin od czasu do czasu, aktualizując tę 
stronę. Może to nastąpić w wyniku zmiany ram prawnych lub zmiany danych kontaktowych. Wszelkie 
zmiany w tym regulaminie zostaną wprowadzone tutaj. Regulamin obowiązuje od marca 2018 roku. 
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