REGULAMIN PROGRAMU
„PREMIA ZA POLECENIE”
ustanowiony w dniu 28 marca 2018r. w Szczecinie.
Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy między
„Fundusz Pomerania” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Pl. Hołdu Pruskiego 9, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000126048, kapitał zakładowy 10.650.000,00 zł, NIP 851-27-98979, zwaną w dalszej części „Funduszem”
a
„Przedsiębiorcami” współpracującymi z Funduszem w zakresie poręczeń wadialnych.
§ 1. Definicje.
1.
2.
3.
4.

Fundusz – „Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. w Szczecinie;
Przedsiębiorca – Klient, który korzystał z poręczeń wadialnych udzielonych przez Fundusz;
Pracownik Funduszu - osoba zatrudniona w Funduszu;
Nowy Klient- Przedsiębiorca ubiegający się o pozyskanie poręczenia wadium, który do tej pory nie
otrzymał w Funduszu wadium w formie poręczenia;
§ 2. Zasady współpracy Funduszu z Przedsiębiorcami

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Przedsiębiorca, który polecił Nowemu Klientowi poręczenie wadium udzielane przez Fundusz otrzyma
Premię za polecenie.
Premia za polecenie wynosi 99 zł do wykorzystania w formie niższej prowizji za udzielenie jednostkowego
poręczenia wadium lub odnawialnej linii poręczeń wadialnych.
Premia za polecenie przyznawana jest Przedsiębiorcy za każdego Nowego Klienta, który na wniosku o
udzielenie poręczenia wskaże, kto polecił mu poręczenie Funduszu i jeśli podpisze z Funduszem umowę
udzielenie jednostkowego poręczenia wadium lub odnawialnej linii poręczeń wadialnych.
Otrzymaną Premię za polecenie można wykorzystać w terminie 6 miesięcy od przyznania Premii.
Za dzień przyznania premii ustala się dzień wpływu wniosku o udzielenie poręczenia z poleceniem.
Poszczególne Premie za polecenie można sumować.
§3. Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Fundusz zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Fundusz i obowiązuje do dnia odwołania lub
zmiany.
Akceptacja Regulaminu przez Przedsiębiorców następuje w formie elektronicznej.
Zmiana lub odwołanie obowiązywania Regulaminu zostanie zamieszczone na stronie internetowej
www.funduszpomerania.pl.
W przypadku zmiany Regulaminu, od dnia opublikowana zmienionej wersji Regulaminu, w relacjach
pomiędzy Przedsiębiorcami a Funduszem obowiązują zasady określone zmienionym Regulaminem.
Dotyczy to w szczególności wysokości należnej Premii za polecenie.
W przypadku odwołania niniejszego Regulaminu, z dniem opublikowania odwołania na stronie internetowej
www.funduszpomerania.pl postanowienia Regulaminu tracą moc, a nowe Premie nie będą przyznawane. W
przypadku wniosków o poręczenie złożonych przez Nowych Klientów przed dniem odwołania Regulaminu,
obowiązują zasady określone Regulaminem przed dokonaniem odwołania.
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