REGULAMIN KAMPANII PROMOCYJNEJ
„POLECAJ - ZARABIAJ”

Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w Kampanii promocyjnej „POLECAJ - ZARABIAJ”, zwanej dalej
„Kampanią”.
§1 ORGANIZATOR KAMPANII PROMOCYJNEJ
Wyłącznym organizatorem Kampanii jest MONEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Juliusza Słowackiego 1,
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000075028, NIP 554-10-21-281, REGON
091225389 z kapitałem zakładowym w wysokości 8 500 000 zł opłaconym w całości, zwana w dalszej części
Regulaminu „Monevią”.
§2 DEFINICJE
Kampania – kampania promocyjna o nazwie „POLECAJ - ZARABIAJ”, prowadzona przez Monevię na podstawie
Regulaminu.
Uczestnik – osoba fizyczna prowadząca działalność gosp., spółka osobowa, spółka prawa handlowego, każda inna
forma prowadzenia działalności określona w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807), która weźmie udział w Kampanii.
Polecający – klient Monevii, podmiot zarejestrowany na Platformie Monevia, rekomendujący (polecający)
Kontrahenta.
Polecenie – rekomendacja, zgłoszenie dokonane przez Polecającego w uzgodnionej niniejszym Regulaminem formie,
zachęcające Kontrahenta do rejestracji na Platformie Monevia i zawarcia Umowy z Monevią.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Reklamacja – prawo do zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie rozliczenia zasad Kampanii.
Umowa – umowa przelewu wierzytelności zawarta pomiędzy Monevią a Kontrahentem.
§3 ZASADY KAMPANII
1. Polecający otrzyma od Monevii wynagrodzenie w kwocie 200,00 zł netto za każdego Kontrahenta, który na
skutek rekomendacji Polecającego zarejestruje się na Platformie Monevia i zawrze Umowę przelewu
wierzytelności.
2. Dane Polecającego umożliwiające wypłatę należnego mu wynagrodzenia Monevia może pozyskać w
następujący sposób:
a) podczas rejestracji na Platfomie Monevia Kontrahent wpisuje nr NIP Polecającego w polu „Wpisz kod
promocyjny lub nr identyfikacyjny osoby, która poleciła Ci nasz system”, które znajduje się na górze
drugiego ekranu formularza rejestracyjnego:

b) wysłanie przez Polecającego na adres mailowy promocja@monevia.pl lub monevia@monevia.pl lub
bezpośrednio na adres email opiekuna Monevii następujących danych, potwierdzających Polecenie:
• NIP Polecającego
• NIP Kontrahenta
• imię i nazwisko os. kontaktowej Kontrahenta
• adres e-mail Kontrahenta
• nr tel. kontaktowego Kontrahenta
3. Wynagrodzenie będzie naliczone w ciągu 10 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym
Kontrahent zawarł z Monevią Umowę przelewu wierzytelności, na podstawie zestawienia Kontrahentów
zarejestrowanych z Polecenia, w danym miesiącu.
4. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia Polecającemu będzie faktura wystawiona przez Polecającego na rzecz
Monevii z 14-dniowym terminem płatności.

5. Fakturę należy przesłać na adres faktury@monevia.pl w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia przez
Monevię zestawienia poleconych Kontrahentów.
§ 4 OKRES TRWANIA KAMPANII
Kampania została uruchomiona na czas nieokreślony.
§ 5 REKLAMACJE
1. Polecający i Kontrahent mogą zgłosić reklamacje związane z Kampanią wyłącznie w formie elektronicznej za
pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się w sekcji Ustawienia, dostępnej po zalogowaniu na
Platformie Monevia.
2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania przez Monevię. Szczegółową
procedurę rozpatrywania reklamacji określa Regulamin Platformy Monevia.
3. W sytuacji uniemożliwiającej rozpatrzenie reklamacji, Monevia może poprosić o dostarczenie dodatkowych
dokumentów lub informacji oraz wydłużyć termin na udzielenie odpowiedzi do 30 dni od otrzymania
reklamacji.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Kampanii jest Monevia sp. z o.o., dane osobowe
przetwarzane są w celu realizacji Kampanii. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji Kampanii jest obowiązkowe.
2. Kampania podlega polskiemu prawu i zgodnie z nim będzie interpretowana.
3. Przystępując do Kampanii Uczestnicy wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych adresowych.
4. Regulamin Kampanii udostępniony zostanie w zakładce Komunikaty, po zalogowaniu na Platformie Monevia.
5. Monevia zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Kampanii, w każdym czasie bez podania
przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Polecającego.
6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Kampanii mają odpowiednie zastosowanie postanowienia
Regulaminu Platformy Monevia, który dostępny jest na www.monevia.pl.

