Plus Kredyt 24
Nowy Wymiar Doradztwa Finansowego

Regulamin Programu „Polecasz zarabiasz”

§1
Informacje ogólne
1. Regulamin programu „Polecasz zarabiasz” dalej Regulamin określa zasady Programu „Polecasz
zarabiasz” dalej Program.
2. Organizatorem programu jest Firma Plus Kredyt 24 – Przemysław Guzek dalej Organizator z
siedzibą w Rybniku, przy ulicy Kościelnej 15, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 642
26 86 158; Regon 365619716
3. Program skierowany jest do Klientów Firmy Plus Kredyt 24 – Przemysław Guzek, którzy za jego
pośrednictwem, mogą polecać produkty dostępne w ofercie Organizatora i otrzymywać
premię za skuteczne polecenia.
§2
Definicje
1. Klient: pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
2. Kod polecenia: unikalny ciąg znaków, który Organizator przekazuje Polecającemu, aby ten
mógł przekazać go Osobom Poleconym.
3. Polecający: pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
4. Polecony: pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, której
Klient polecił produkty Organizatora.
5. Polecenie: skuteczne zachęcenie Poleconego do skorzystania z produktów Organizatora.
6. Premia: Nagroda wypłacana przez Organizatora Polecającemu, za skuteczne polecenie
Poleconemu.
7. Skuteczne polecenie: za skuteczne polecenie rozumie się sytuację w której Polecony skorzystał
z produktów dostępnych w ofercie Organizatora. Podpisał umowę o dany produkt finansowy i
od tej umowy, skutecznie nie odstąpił w terminie w niej przewidzianym.
8. Produkt Bankowy: każdy produkt bankowy dostępny w ofercie Organizatora
9. Produkt Pozabankowy : każdy produkt pozabankowy dostępny w ofercie Organizatora
§3
Uczestnictwo w programie
1. Programem objęci są Klienci Organizatora, którzy wcześniej wyrazili zgodę na marketing w tym
marketing bezpośredni.
2. Klienci którzy nie wyrazili zgody na marketing w tym na marketing bezpośredni, mogą do
programu przystąpić w każdym czasie trwania programu.
3. W celu przystąpienia do Programu Klient musi złożyć stosowne oświadczenie, które stanowi
załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.
4. Rejestracji można dokonać w jeden z podanych poniżej sposobów.
4.1. W siedzibie Organizatora – poprzez wypełnienie i podpisanie załącznika nr.1 do niniejszego
regulaminu
4.2. Korespondencyjnie – poprzez wypełnienie i podpisanie załącznika nr. 1 do niniejszego
regulaminu i przesłanie go na adres korespondencyjny Organizatora.

4.3. Internetowo – przez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego i wyrażenie zgód w nim
zawartych, który stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.
4.4. Telefonicznie – poprzez podanie danych niezbędnych do zgłoszenia oraz poprzez wyrażene
zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz innych zgód zawartych w załączniku nr. 1
do niniejszego załącznika.
5. Po złożeniu załącznika nr. 1, Polecający otrzymuje SMS unikalny kod, który może podać
Poleconemu.
6. W momencie skorzystania z produktów Organizatora, Polecony przekazuje kod
Organizatorowi, a Organizator przyznaje nagrodę Polecającemu w trybie określonym w
niniejszym regulaminie.
§4
Tryb przyznawania i wypłacania nagród
1. Nagroda przyznawana jest za skuteczne polecanie produktów Organizatora.
2. W momencie skutecznego polecenia produktów Organizatora, Organizator w terminie 15 dni
od momentu podpisania umowy i uruchomienia produktu Poleconemu, sprawdza czy
Polecony od tego produktu nie dostąpił zgodnie z przysługującym mu prawem.
3. Jeżeli Polecony odstąpił od podpisanej umowy o dany produkt dostępny w ofercie
Organizatora, wówczas Polecający traci prawo do nagrody.
4. Jeżeli Polecony nie odstąpił od podpisanej umowy o dany produkt dostępny w ofercie
Organizatora, wówczas Polecający zostaje poinformowany o uzyskaniu prawa do nagrody.
5. Nagroda zostaje wypłacona przez Organizatora, na konto bankowe Polecającego podane w
zgłoszeniu.
6. Nagroda zostaje wypłacona przez Organizatora, w terminie 30 dni, liczonych od dnia
ustanowienia prawa do nagrody.
7. Nagrody są objęte podatkiem dochodowym, rozliczenie podatku następuje w trybie rocznym
na podstawie PIT przekazanym zgodnie z przepisami podatkowymi Polecającemu na adres
korespondencyjny podanym w zgłoszeniu.
§5
Wysokość nagród
1. Wysokość nagrody uzależniona jest od typu produktu dostępnego w ofercie Organizatora z
jakiego skorzysta Polecony.
1.1. Za skuteczne polecenie Poleconemu w skutek czego Polecony skorzysta z produktu
bankowego dostępnego w ofercie Organizatora, Polecającemu przysługuje nagroda w
wysokości 100 zł / brutto.
1.2. Za skuteczne polecenie Poleconemu w skutek czego Polecony skorzysta z produktu
pozabankowego dostępnego w ofercie Organizatora, Polecającemu przysługuje nagroda
w wysokości 50 zł / brutto.
1.3. Organizator nie przewidział limitów kwotowych nagród jakie może otrzymać Polecający.
§6
Reklamacje i rozstrzyganie sporów
1. Klient może złożyć reklamację:
1.1. Pisemnie – listem na adres Organizatora
1.2. Osobiście w placówce Organizatora ( pisemnie )
1.3. Telefonicznie pod numerem telefonu 533 537 910 ( Koszt jak za zwykłe połączenie
komórkowe ).
2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
złożenia reklamacji, w przypadku reklamacji złożonych listownie, znaczenie ma data stempla
pocztowego, zarówno przy złożeniu przez Klienta jak i przy odpowiedzi Organizatora.
3. Organizator odpowiada na reklamacje na piśmie.
4. Klient może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

§7
Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych jest Firma Plus Kredyt 24 – Przemysław Guzek z siedzibą
w Rybniku, przy ul. Kościelnej 15, która zbiera przekazane dane osobowe na zasadzie
dobrowolności i będzie je przetwarzała w celu realizacji Programu „Polecasz Zarabiasz”.
Polecającemu i Poleconemu przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich
poprawiania. Uczestnictwo w Programie, a tym samym podanie danych osobowych w celu jego
realizacji, jest dobrowolne.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.pluskredyt24.pl
3. Program obowiązuje od 01.09.2017 roku do 30.09.2018.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia jak i skrócenia okresu trwania programu.
5. Skrócenie programu nie ma wpływu na nabyte prawa uczestników do otrzymania premii.

Organizator

Plus Kredyt 24

KOD
POLECAJĄCEGO

Załącznik nr 1. Do Regulaminu programu „Polecasz zarabiasz”

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA
Imię …………………….……...……….Nazwisko…………………..…………….…..
Numer Pesel……….………….………Numer telefonu….……………….….…..
Adres e-mail…………………………………………………………………………………..
Adres: ulica……………………………………...Nr domu……...Nr lokalu…....
Kod pocztowy…………………….Miasto……………………………………………….
Przynależność do Urzędu Skarbowego………………………………………….
Numer rachunku bankowego do wypłaty premii
x

x

x

x

x

x

Nazwa banku…………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
udziału w programie Polecasz zarabiasz, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.
Zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w
programie.
Administratorem danych osobowych jest Firma Plus Kredyt 24 – Przemysław Guzek z siedzibą w
Rybniku, przy ul. Kościelnej 15, NIP: 642 26 86 158, Regon: 365619716

…………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis uczestnika
Adnotacja Organizatora:

Zgłoszenie nastąpiło w dniu………………………………….. w sposób………………….….………….
Uczestnikowi nadano numer……………………………………………………………………..………………
Uczestnik kod otrzymał w dniu……………………….…....Rejestrujący…………………….………

