
REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ KLIENTÓW
“Premia za polecenie klastra #bonabancoteam”

z dnia 12.08.2021 r.

§1 Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Programu Poleceń

Klientów “Premia za polecenie klastra #bonabancoteam” (zwany dalej
“Programem”.).

2. Organizatorem Programu jest Transcards.eu Sp. z o. o., z siedzibą w Wysokiej, przy
ul. Fiołkowej 1, 52-200 Wysoka, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740 (zwana
dalej: “Organizatorem”).

3. Każdy uczestnik Programu zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu, który ustanawia zasady i warunki udziału w Programie.

§2 Definicje

1. Regulamin usługi - regulamin usługi świadczonej na rzecz klienta przez
Organizatora: Regulamin usługi Transcards Safe lub Regulamin usługi bonabanco
Fuel lub Regulamin usługi Czasowa Pomoc Finansowa lub Regulamin usługi TC
ONE.

2. Klient Polecający - klient, który zawarł z Organizatorem jedną z umów:  Umowę o
świadczenie usługi Transcards Safe, Umowę o świadczenie usługi bonabanco Fuel,
Umowę o świadczenie usługi Czasowa Pomoc Finansowa, Umowę o świadczenie
usługi TC ONE (zwane dalej “Umową”) oraz w ramach Umowy skorzystał z pożyczki
zgodnie z zapisami Regulaminu, nie jest w okresie uśpienia, ani wypowiedzenia oraz
wyraża chęć polecenia usług Organizatora innym firmom.

3. Klient Polecany – firma zajmująca się przewozem drogowym towarów polecona
Organizatorowi przez Klienta Polecającego.

4. Uczestnicy - Klienci Polecający oraz Klienci Polecani.
5. Skuteczne Polecenie - spełnienie warunków opisanych w Regulaminie przez Klienta

Poleconego.

§2 Czas trwania i zmiana zasad Programu

1. Program rozpoczyna się dnia 12.08.2021 r. i trwa do dnia 31.12.2021 r. lub do czasu
odwołania Programu przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do
podjęcia decyzji o przedłużeniu czasu trwania Programu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Programu w każdym czasie, bez
podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu Programu zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Organizatora
https://bonabanco.com/newsroom/program-polecen, na której umieszczono
informację o Programie i jego Regulamin, nie później niż na dzień przed
zakończeniem czasu trwania Programu.



3. Odwołanie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Klientów Polecających w
okresie jego trwania.

4. Zasady udziału w Programie i warunki jego realizacji mogą ulec zmianie w czasie
jego trwania. Organizator poinformuje o zakresie zmiany Programu i dacie
rozpoczęcia jej obowiązywania na stronie internetowej, na której umieszcza
informację o Programie i jego Regulamin.

§3 Zasady uczestnictwa w Programie

1. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Udział w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości.
3. Klient Polecający, który chce przekazać Organizatorowi dane Klienta Polecanego

zobowiązany jest uzyskać wcześniej jego zgodę na przekazanie Organizatorowi i
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, zgody telekomunikacyjnej,
zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną Klienta Polecanego.
Na wniosek Organizatora Klient Polecający dostarczy powyższe zgody
Organizatorowi.

4. Klient Polecający przekazuje Organizatorowi w rozmowie telefonicznej następujące
dane Klienta Polecanego (zwane dalej “Zgłoszeniem”):

a. imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub
osoby reprezentującej osobę prawną;

b. numer telefonu kontaktowego;
c. NIP;
d. opcjonalnie nazwa firmy.

5. Jeżeli więcej niż jeden Klient Polecający przekaże dane tego samego Klienta
Polecanego uznaje się wówczas, że ten, który zrobił to jako pierwszy jest uprawniony
do Nagrody I Stopnia, pod warunkami opisanymi dalej w Regulaminie.

6. Skuteczne polecenie oznacza, że Klient Polecony:
a. w ciągu 6 miesięcy przed datą przekazania danych (miesiąc,w którym

przekazano dane oraz 5 miesięcy kalendarzowych wcześniej) nie był klientem
Organizatora oraz

b. w ciągu 30 dni od daty przekazania Zgłoszenia zawrze z Organizatorem
jedną z umów: Umowę o świadczenie usługi Transcards Safe lub Umowę o
świadczenie usługi bonabanco Fuel lub Umowę o świadczenie usługi
Transcards ONE lub Umowę o świadczenie usługi Czasowa Pomoc
Finansowa oraz

c. w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa powyżej, skorzysta z
pożyczki udzielonej przez Organizatora.

7. Przekazanie Zgłoszenia musi odbyć się w okresie trwania Programu, a czynności
opisane w pkt 8 lit. b. i c. powyżej mogą się odbyć po zakończeniu Programu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi Polecającemu skorzystania
z Programu ze względu na ważny interes Organizatora.

§4 Nagrody i zasady ich wydawania

1. W Programie przewidziano następujące nagrody pieniężne:



a. Nagroda I stopnia - kwota 300 zł (słownie: trzysta 0/100) złotych za
Skuteczne polecenie jednego klienta;

b. Nagroda II stopnia - dodatkowa kwota 3726,00 zł  (słownie: trzy tysiące
siedemset dwadzieścia sześć), która stanowi równowartość rocznego kosztu
netto dostępu do Platformy Trans.eu (Trans.eu Freight Exchange) za
Skuteczne polecenie przynajmniej 10 klientów,
dalej zwane “Nagrodami”.

2. Klientowi Polecającemu, któremu została przyznana Nagroda nie przysługuje prawo
jej wymiany na nagrodę innego rodzaju.

3. Klient Polecający może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu
ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody, ani nie może przenieść prawa do
Nagrody na osoby trzecie.

4. Nagrody są wydawane w postaci wpłaty na konto Klienta Polecającego w systemie
Organizatora.

5. Nagroda I stopnia zostanie wydana w ciągu 7 dni od spełnienia warunku, o którym
mowa w par 3 pkt 8 lit. c.

6. Warunkiem wydania Nagrody II stopnia jest przesłanie do Organizatora najpóźniej do
dnia 15 marca 2022 r. faktury pro forma za dostęp do Platformy Trans.eu na okres 12
miesięcy, rozpoczynający się nie wcześniej niż 01 stycznia 2022 r., wystawionej na
dane Klienta Polecającego uprawnionego do Nagrody II Stopnia;

7. Nagroda II stopnia zostanie zostanie wydana w ciągu 7 dni od przekazania
Organizatorowi faktury proforma, o której mowa w pkt, 6 powyżej w postaci:

a. wpłaty na konto Klienta Polecającego w systemie Organizatora
b. finansowania tej faktury proforma ze środków wpłaconych przez Organizatora

oraz środków dostępnych na koncie Klienta Polecającego w wysokości
856,98 zł na kwotę VAT.

Warunkiem wpłaty na konto Nagrody II Stopnia jest dostępność środków na koncie
Klienta Polecającego kwoty na pokrycie VAT czyli kwoty nie mniejszej niż 856,98 zł.

§5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu, Uczestnicy winni zgłaszać do
Organizatora, w formie wiadomości email na adres: marketing@bonabanco.com.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu oraz w ciągu 60 dni od
jego zakończenia, nie później jednak niż w terminie 15 dni od daty wykrycia
okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji.

3. Reklamacja powinna zawierać pełną nazwę, adres i NIP firmy oraz imię i nazwisko
osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika oraz dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 15 dni, w formie odpowiedzi na wysłaną
wiadomość.

§6 Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia
Programu.

mailto:marketing@bonabanco.com


2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez
okres niezbędny do przeprowadzenia Programu i wydania Nagród.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
usuwania.

4. Dane są podawane na zasadach dobrowolności
5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w

Programie.

§7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
Regulamin usług oraz Umowy, a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Programu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


