
 
  

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „PREMIA ZA AKTYWNOŚĆ” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGOLNE 

1. Akcja promocyjna jest organizowana pod nazwą „PREMIA ZA AKTYWNOŚĆ” i jest zwana dalej: 

"Akcją promocyjną". 

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, kapitał zakładowy 11.700.000,00 zł 

wpłacony w całości, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000105848, REGON 017509621, NIP 9512044933 (dalej jako „Organizator”). 

3. Akcja promocyjna trwa od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku lub do odwołania 

Akcji promocyjnej przez Organizatora. 

4. Akcja promocyjna skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

oraz spółek osobowych i spółek kapitałowych, które w okresie trwania Akcji promocyjnej są 

stroną umowy w przedmiocie świadczenia usług dotyczących pozyskiwania na rzecz Bibby 

Financial Services Sp. z o.o. klientów – nabywców usług faktoringowych (dalej jako „Pośrednik” 

lub „Pośrednicy”). Akcja promocyjna nie jest skierowana do osób fizycznych. 

5.  Akcja promocyjna skierowana jest również do Pośredników działających w formie spółek 

kapitałowych specjalizujących się w pośrednictwie finansowym i ubezpieczeniowym 

świadczących na rzecz Organizatora usługi dotyczące pozyskiwania na rzecz Bibby Financial 

Services Sp. z o.o. klientów – nabywców usług faktoringowych poprzez swoje oddziały lub 

podwykonawców („Pośrednik Sieciowy”). Status Pośrednika Sieciowego nadaje Organizator. 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej („Uczestnik”) może być Pośrednik spełniający następujące 

warunki: 

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  

b. nie jest pracownikiem Bibby Financial Services Sp. z o.o. (dotyczy tylko osób fizycznych); 

c. nie jest członkiem rodziny pracownika Bibby Financial Services Sp. z o.o. (dotyczy tylko 

osób fizycznych); 



 
  

d. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyraził zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z treścią § 5 Regulaminu 

e. zgłosił udział w Akcji promocyjnej poprzez: 

1) dostarczenie Organizatorowi pocztą tradycyjną bądź osobiście kopii niniejszego 

Regulaminu podpisanego przez Pośrednika zgodnie z zasadami reprezentacji 

wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź; 

2) wysłanie na adres poczty elektronicznej: bfs@bibbyfinancialservices.pl albo 

adres pracownika Bibby Financial Services sp. z o.o. będącego opiekunem 

danego Pośrednika wiadomości o treści „AKCEPTUJĘ”, która to wiadomość 

będzie oznaczała akceptację treści niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią § 5 Regulaminu w 

odpowiedzi na maila Organizatora z załączonym plikiem z Regulaminem.  

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej jest łączne spełnienie następujących wymagań: 

a. Rezygnacja przez Pośrednika z uczestnictwa w jakichkolwiek innych akcjach 

promocyjnych organizowanych przez Organizatora a skierowanych do Pośredników. Za 

rezygnację przez Pośrednika z uczestnictwa w jakichkolwiek innych akcjach 

promocyjnych organizowanych przez Organizatora a skierowanych do Pośredników 

przyjmuje się akceptację niniejszego Regulaminu zgodnie z jego postanowieniami; 

b. Pośrednik biorący udział w Akcji promocyjnej posiada status Uczestnika zgodnie z § 2 

ust.1 Regulaminu; 

c. Uczestnik zgłosi do faktoringu nowego klienta, z którym Organizator zgodnie z własnymi 

procedurami zawrze umowę faktoringu („Umowa”) oraz wypłaci pierwszą zaliczkę na 

poczet finansowania („Uruchomienie”); 

d. Do Uruchomienia nowego klienta musi dojść w okresie trwania Akcji promocyjnej, przy 

czym w przypadku Uruchomienia klienta w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 marca 

2021 roku zgłoszenie tego klienta przez Uczestnika do Organizatora musi nastąpić nie 

później niż do końca 2020 roku. 

e.  Zgłoszenie wniosku o naliczenie i wypłatę Premii musi nastąpić do dnia 31 marca 2021 

roku. 

 

§ 3 

PREMIA I WARUNKI JEJ WYPŁATY 

1. Uruchomione Umowy mają następującą wagę:  

a. Umowa z limitem finansowania klienta w chwili Uruchomienia w kwocie 

nieprzekraczającej 200.000,00 (dwustu tysięcy) złotych jest liczona jako 0,5 (pół) Umowy;  

mailto:bfs@bibbyfinancialservices.pl


 
  

b. Umowa z limitem finansowania klienta w chwili Uruchomienia w kwocie równej lub 

przekraczającej 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych jest liczona jako 1 (jedna) Umowa. 

2. Za spełnienie warunków uczestnictwa w Akcji promocyjnej Uczestnik otrzyma premię pieniężną 

(dalej jako „Premia”) w następującej wysokości: 

Nazwa Premii 
Wysokość Premii PLN NETTO  

(bez Vat) 
Uruchomienia 

„Wypłata 2” 2.000,00 (dwa tysiące) 2 (dwie) Umowy 

„Wypłata 3” 4.000,00 (cztery tysiące)  3 (trzy) Umowy 

„Wypłata 4” 10.000,00 (dziesięć tysięcy) 4 (cztery) Umowy 

„Wypłata 5” 15.000,00 (piętnaście tysięcy)  5 (pięć) Umów 

 

3. W czasie trwania Akcji promocyjnej nie ma limitu Premii, którą Pośrednik może otrzymać w 

ramach spełnionych warunków uczestnictwa w Akcji promocyjnej. 

4. Pośrednik może dokonać zgłoszenia wniosku o naliczenie i wypłatę Premii za Uruchomienia 

danej ilości Umów w każdym czasie trwania Akcji promocyjnej..  

5. Celem zgłoszenia wniosku o naliczenie i wypłatę Premii należy wysłać e-mail na adres 

Organizatora: bfs@bibbyfinancialservices.pl o treści odpowiednio: „Wypłata 2” albo „Wypłata 3” 

albo „Wypłata 4” albo „Wypłata 5” oraz wskazać nazwy klientów, wobec których zostały 

dokonane Uruchomienia.  

6. Premia zostanie Uczestnikowi naliczona w wysokości stanowiącej iloczyn wagi Umowy zgodnie z 

§ 3 ust 1 lit. a. albo b. oraz ilości zgłoszonych przez Pośrednika klientów, w stosunku do których 

doszło do Uruchomienia, wedle stawek określonych w kolumnie „Uruchomienia” w tabeli 

wskazanej w treści § 3 ust. 2 powyżej zgodnie z następującym przykładem: 

Przykład 1: 

Uczestnik zgłosił wniosek o naliczenie i dokonanie wypłaty Premii w stosunku do trzech 

klientów Dwóch z nich otrzymało limit finansowania w kwocie poniżej 200.000 zł i jeden 

otrzymał limit finansowania w kwocie powyżej 200 000 zł. Uczestnik może złożyć 

wniosek o naliczenie i dokonanie wypłaty Premii dla „Wypłaty 2”, gdyż umowy z limitem 

finansowania poniżej 200.000,00 zł są traktowane jako 0,5 (pół) Umowy a umowy z 

limitem finansowania 200 000,00 zł i więcej są traktowane jako 1 (jedna) Umowa. 

 

7. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi wniosek o naliczenie i dokonanie wypłaty Premii w 

zakresie danego klienta tylko raz i tylko do jednego rodzaju Premii: „Wypłata 2” albo „Wypłata 3” 

albo „Wypłata 4” albo „Wypłata 5”. W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia tego samego klienta 

Organizator weźmie pod uwagę tylko pierwsze zgłoszenie. Uczestnik będzie zobowiązany bez 

wezwania do ponownego zgłoszenia wniosku o naliczenie i dokonanie wypłaty Premii dla 

pozostałych klientów objętych pierwotnym zgłoszeniem w sposób prawidłowy. 
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8. Celem wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości Organizator przestawia następujące możliwości 

zgłaszania przez Uczestnika wniosku o naliczenie i dokonanie wypłaty Premii: 

 

Przykład 2: 

Uczestnik ma uruchomione dwie Umowy więc ma możliwość: 

a. zgłoszenia wniosku o naliczenie i dokonanie wypłaty Premii w wysokości określonej 

dla „Wypłaty 2”, skutkującej naliczeniem Premii w wysokości 2.000,00 zł albo;  

b. wstrzymania się ze zgłoszeniem wniosku o naliczenie i dokonanie wypłaty Premii w 

wysokości określonej dla „Wypłaty 2” do czasu Uruchomienia trzeciej Umowy. 

Wówczas Uczestnik może zgłosić wniosek o naliczenie i dokonanie wypłaty Premii 

w wysokości określonej dla „Wypłaty 3” skutkującej naliczeniem Premii w wysokości 

4.000,00 zł. 

9. W przypadku gdy Uczestnik spełni warunki uczestnictwa w akcji Promocyjnej, ale nie zgłosi 

Organizatorowi wniosku o naliczenie i dokonanie wypłaty Premii w czasie trwania Akcji 

promocyjnej, wówczas Uczestnik traci prawo do Premii i nie może podnosić względem 

Organizatora żadnych roszczeń z tego tytułu. 

10. Premia zostanie doliczona do miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Uczestnikowi jako 

Pośrednikowi z tytułu umowy pośrednictwa i zostanie wypłacona na rachunek bankowy wskazany 

przez Pośrednika.  

11. Kwota Premii powiększona o kwotę Vat według obowiązującej stawki zostanie wypłacona w 

miesiącu kalendarzowym, następującym po miesiącu w którym dojdzie do zgłoszenia wypłaty 

przez Uczestnika, na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT przez 

Uczestnika. 

§ 4 

WYŁĄCZENIA 

1. W przypadkach, gdy: 

a. Uruchomiona Umowa dotyczy klienta w jakikolwiek sposób osobowo lub kapitałowo 

powiązanego z już finansowanym klientem Bibby Financial Services Sp. z o.o. (np. w 

przypadku przejęcia jednej firmy przez drugą lub włączenia do istniejącego limitu 

finansowania) oraz; 

b. Uruchomiona Umowa dotyczy klienta, który w chwili zgłoszenia jest już stroną umowy z 

Bibby Financial Services sp. z o.o. w zakresie innego produktu/usługi oferowanego przez 

Bibby Financial Services sp. z o.o.; 

Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy uznania zgłoszenia wniosku o naliczenie i dokonanie 

wypłaty Premii w stosunku dla takiego klienta, skutkującego odmową naliczenia i dokonania wypłaty 



 
  

Premii albo do przyznania Uczestnikowi Premii ustalonej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. w 

wysokości niższej niż wynikająca z treści § 3 ust. 6 .  

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Akcji promocyjnej, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. Organizator weryfikuje spełnienie warunków niniejszego 

Regulaminu określone w treści § 2 - § 4 niniejszego Regulaminu.  

 

§ 5 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 

2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, 

iż:  

1) Administratorem przekazanych przez Uczestników Akcji promocyjnej danych osobowych w 

związku udziałem w Akcji promocyjnej jest Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, kapitał zakładowy 11.700.000,00 zł, 

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000105848, REGON 017509621, NIP 9512044933 (Organizator).  

2) Przekazane przez Uczestników Akcji promocyjnej dane osobowe będą przetwarzane w 

celu zorganizowania i przeprowadzenia Akcji promocyjnej oraz w celu realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów Organizatora, polegających na ustalaniu, dochodzeniu i obronie 

ewentualnych roszczeń.  

3) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres obowiązywania Akcji 

promocyjnej lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.  

4) Zebrane od Uczestników dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów 

powiązanych z Bibby Financial Services Sp. z o.o. poza Unią Europejską lub Europejskim 

Obszarem Gospodarczym.   

5) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

6) Uczestnicy posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż 

przetwarzanie danych osobowych Uczestników narusza przepisy RODO lub inne przepisy 

określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

7) Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały profilowaniu.  



 
  

8) Uczestnicy mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość 

na adres e-mail IOD@bibbyfinancialservices.pl lub wysyłając pismo na adres: Bibby 

Financial Services Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. Dodatkowe 

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników dostępne są w 

Polityce prywatności dostępnej na stronie 

https://www.bibbyfinancialservices.pl/footer/privacy-policy. 

 

§ 6 

REKLAMACJE  

1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej mogą być składane przez Uczestników za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bfs@bibbyfinancialservices.pl przez cały czas 

trwania Akcji promocyjnej, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Akcji 

promocyjnej. 

2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 powyżej Regulaminu decyduje data nadania 

reklamacji. 

3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia 

Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji 

polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji. 

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające 

udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji. 

5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia ust. 1. oraz 4. powyżej, będą 

rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający 

reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym 

najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zapisy niniejszego Regulaminu stosuje się do Pośredników Sieciowych z tym zastrzeżeniem, że: 

a. W imieniu Pośrednika Sieciowego zgłoszenia klienta zgodnie z zapisem § 2 ust. 2 lit. c. 

dokonuje pracownik lub podwykonawca Pośrednika Sieciowego; 

b. W imieniu Pośrednika Sieciowego zgłoszenia wniosku o naliczenie i wypłatę Premii 

zgodnie z zapisami § 3 dokonuje pracownik lub podwykonawca Pośrednika Sieciowego; 

c. Do 10 dnia okresu rozliczeniowego określonego w umowie w przedmiocie świadczenia 

usług dotyczących pozyskiwania na rzecz Bibby Financial Services Sp. z o.o. klientów – 



 
  

nabywców usług faktoringowych zawartej pomiędzy Bibby Financial Services sp. z o.o. a 

Pośrednikiem Sieciowym Organizator prześle na adres poczty elektronicznej wskazany 

przez Pośrednika Sieciowego zestawienie zaakceptowanych przez Organizatora 

wniosków opisanych w lit. a i b. powyżej zgłoszonych Organizatorowi w poprzednim 

okresie rozliczeniowym w celach weryfikacyjnych; 

d. Zapłata Premii nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy Pośrednika Sieciowego w 

terminach i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Informacje o Akcji promocyjnej jak i niniejszy Regulamin Akcji promocyjnej udostępnione są do 

wglądu w siedzibie Organizatora.  

3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do odwołania Akcji 

promocyjnej w dowolnym momencie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu 

poinformowania o zmianie w sposób analogiczny do sposobu zgłoszenia uczestnictwa w Akcji 

promocyjnej zgodnie z treścią § 2 ust. 1 lit. e. Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w 

Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych 

oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa 

Uczestnika wyklucza Uczestnika z Akcji promocyjnej, o ile wątpliwości Organizatora są 

uzasadnione. 

5. Zgłoszenie udziału w Akcji promocyjnej oznacza, iż Uczestnik Akcji promocyjnej zapoznał się z 

treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy 

kodeksu cywilnego.  

7. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu i związane z Akcją promocyjną będą 

poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Bibby 

Financial Services Sp. z o.o. 

 

 


