Regulamin Programu Partnerskiego Szybkie Składki

§ 1 Definicje podstawowe
Organizator – Organizatorem „Programu Partnerskiego” jest Szybkie Składki sp. z o.o., z siedzibą
w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 lok. 114, NIP 5252744665.
Partner – Partnerem może być:
a. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
b. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
c. spółka prawa handlowego.
Nowy Klient – osoba fizyczna lub prawna, która w momencie przekazania polecenia nie podpisała
jeszcze żadnej umowy z Organizatorem.
Produkty – Produkty oraz usługi oferowane przez Organizatora, a w tym dostęp do systemu
SzybkieSkładki automatyzującego rozliczanie składek członkowskich, pod adresem
www.szybkieskladki.pl.
Skuteczne polecenie – polecenie uznaje się za skuteczne, gdy polecony Nowy Klient w sposób
terminowy reguluje należności za korzystanie z systemu SzybkieSkladki.pl przez min. 3 miesiące.

§ 2 Cel i uczestnictwo w Programie Partnerskim
1. Celem Programu jest wspomaganie przez Partnerów sprzedaży Produktów, udostępnianych przez
Organizatora.
2. W Programie mogą uczestniczyć:
a. osoby fizyczne,
b. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
c. spółki prawa handlowego.
3. Przystąpienie do Programu jest całkowicie dobrowolne. Pierwsze polecenie Nowego Klienta będzie
jednoznaczne z przystąpieniem do Programu, akceptacją niniejszego Regulaminu i przestrzegania
zawartych w nim zasad.
4. Przystępując do Programu, Partner wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na
potrzeby Konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz. U. 2014, poz. 1182, tekst jednolity).
5. Informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane osobom trzecim, zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014, poz. 1182,
tekst jednolity).
6. Organizator ma prawo bez podania przyczyny do wykluczenia Partnera z Programu jeżeli jego
działania nie będą spełniać warunków Regulaminu oraz gdy będą naruszać interes Organizatora
lub innych osób.

§ 3 Zasady ustalania prowizji
1. Wysokość prowizji za Skuteczne Polecenie Nowego Klienta wynosi 200 zł.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian stawek prowizji. Zmiany nie mogą dotyczyć transakcji
już zawartych.
3. Podanie nieprawdziwych danych przez poleconego Nowego Klienta skutkowało będzie odmową
wypłacenia prowizji.

§ 4 Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Partnera:
a. jest płatne na podstawie wystawionej przez Partnera faktury VAT na kwotę prowizji plus podatek
VAT, wówczas Organizator przekaże Partnerowi informacje dotyczącą wysokości prowizji lub
b. jest płatne na podstawie umowy cywilnoprawnej, gdy Partner jest osobą fizyczną, wówczas kwota
prowizji stanowi kwotę brutto, od kwoty prowizji odliczone zostaną obowiązkowe należności
publiczno-prawne
2. Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 7 dni
od otrzymania trzeciego wynagrodzenia od poleconego Nowego Klienta, na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT lub na podstawie Umowy cywilno-prawnej, po wcześniejszym zawarciu
umowy między Organizatorem a Nowym Klientem.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie prowizji leżące
po stronie Partnera.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Programu, czyli od dnia 07.06.2018 roku.
3. Wszelkie uwagi dotyczące regulaminu oraz przebiegu konkursu należy zgłaszaćć na adres e-mail:
wojtek@szybkieskladki.pl.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.szybkieskladki.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O zmianach
Regulaminu Organizator będzie powiadamiał Partnerów drogą e-mailową bądź telefonicznie.

Kontakt:
Wojciech Oleksiejuk, wojtek@szybkieskladki.pl
Szybkie Składki sp. z o.o. ul.
Długa 44/50 lok. 114
00-241 Warszawa
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