
REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 

(„Program”) 

 
 
 

§1 
Niniejszy regulamin(dalej: Porozumienie) określa wzajemne zasady współpracy pomiędzy Platformą oraz Partnerem(dalej: 
zwani łącznie Stronami). 
 

§2 
1. Rejestracja Partnera następuje za pomocą formularza internetowego udostępnionego na stronie 

www.platformafinansowa.pl/rejestracja/ 
2. W celu dokonania rejestracji Partner będący przedsiębiorcą podaje: 

a) Nazwę firmy 
b) Adres firmy 
c) NIP 
d) kontaktowy adres e-mail 
e) telefon kontaktowy 
f) numer rachunku bankowego 
g) numer rachunku bankowego 
f) imiona, nazwiska oraz funkcje reprezentantów 

3. Przez rejestrację Partnera rozumie się podanie  danych o jakich mowa w par.  2 pkt 2.  Przy pełnej  rejestracji  Partner  
dokonuje  także  akceptacji  niniejszego  regulaminu  oraz  potwierdza zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną 
poprzez wykonanie przelewu weryfikacyjnego: 
- kwota: 1,00 zł  
- odbiorca: Platforma sp. z o.o. 
- numer rachunku: 59 1090 2590 0000 0001 3378 5894 
- tytułem: Potwierdzenie rejestracji w programie partnerskim 
Po otrzymaniu przelewu weryfikacyjnego Platforma zwraca 1,00 zł na konto Partnera.  

4. Partner zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Platformy o wszelkich zmianach lub zdarzeniach go 
dotyczących, w tym w szczególności o: zmianach adresu, zmianach nazwy (Firmy) , zmianach reprezentacji, zmianach 
wspólników, zmianach form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, złożeniu wniosku o otwarcie postępowania 
naprawczego lub wniosku o upadłość, wszczęciu przez Partnera procedury likwidacyjnej na adres e-mail: 
wspolpraca@platformafinansowa.pl  

 
§3 

1. Wynagrodzenie prowizyjne z za marketing produktów Platformy stanowi Tabela Wynagrodzeń dostępna w panelu 
Partnera po dokonaniu pełnej rejestracji. 

2. Dla potrzeb wystawienia faktury VAT, Platforma zobowiązuje się przedkładać Partnerowi rozliczenie wynagrodzenia do 15 
dnia następnego miesiąca. 

3. Wynagrodzenie jest płatne w ciągu 7 dni od dnia przesłania Platformie faktury VAT. Platforma akceptuje wystawianie i 
przesyłanie przez Partnera  faktur w formie elektronicznej.  

 
§4 

1. Platforma udostępni Partnerowi pliki graficzne wraz z instrukcjami. 
2. Partner zobowiązuje się do nie dokonywania zmian w plikach bez wiedzy i zgody Platformy. 
3. Partner zobowiązany jest umieścić na stronach firmy, sklepach oraz aukcjach internetowych – przekierowania do 

wniosków w dowolnej formie z zachowaniem indywidualnego numeru ID nadanego przez Platformę. Przekierowania mogą 

zostać umieszczone zarówno w formie graficznej jak i tekstowej. 

 

§5 
1. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. 
2. Platforma  może  zmienić  niniejszy  Regulamin poprzez  skierowanie  do  Partnera informacji w panelu Partnera oraz na 

adres e-mail o treści zmian i wchodzi w życie z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia od dnia 
poinformowania Partnera o planowanych zmianach, chyba że Partner w tym okresie złoży oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy. 

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić w drodze pisemnego oświadczenia jednej ze Stron z zachowaniem 14 dniowego 
okresu wypowiedzenia, z tym że za zachowanie tej formy uważa się także przesłanie informacji drogą elektroniczną 
przy użyciu wskazanych adresów e-mail. 

4. Platforma ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia wówczas, gdy: 

a) działanie Partnera naraża na szkodę dobre imię lub wizerunek Platformy, Podmiotów Współpracujących lub Klientów. 
b) działanie Partnera naraża lub powoduje szkodę materialną dla Platformy, Podmiotów Współpracujących lub Klientów. 
c) Partner narusza inne istotne postanowienia Porozumienia. 

 

§6  
1. W sprawach nieuregulowanych umową niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz 

inne mające wpływ na jej prawidłowe wykonanie. 

2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie przy 
poszanowaniu słusznych interesów Stron, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu w 

terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia sporu drugiej Stronie, rozpatrywał będzie sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Platformy. 


