REGULAMIN PROGRAMU ,,WIARYGODNY PARTNER’’
Postanowienia wstępne § 1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie ,,Wiarygodny Partner’’ (zwanym dalej
,,Programem’’) organizowanym przez Europejską Giełdę Wierzytelności Sp. z o.o.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
1) Program ,,Wiarygodny Partner’’ - oznacza program promocji przedsiębiorców organizowany i prowadzony
przez EGW, którego Uczestnicy terminowo spełniają zobowiązania pieniężne wobec swoich kontrahentów
oraz przestrzegają Kodeksu Etycznego Programu,
2) Organizator - spółka Europejska Giełda Wierzytelności Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000290200; adres: 50-512 Wrocław, ul.
Tarnogajska 11-13; kapitał zakładowy: 87 000 zł; NIP: 8992621139; REGON 020614710,
3) Uczestnik - oznacza podmiot gospodarczy, tj. osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę
prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z EGW stosowną
umowę uczestnictwa w programie. Status Uczestnika programu uzyskuje się z chwilą zawarcia Umowy
uczestnictwa w Programie,
4) Regulamin Programu - oznacza niniejszy regulamin Programu, który definiuje warunki i zasady udziału
Uczestnika w Programie,
5) Certyfikat - Certyfikat ,,Wiarygodny Partner’’ wydawany przez EGW Uczestnikom Programu, który
potwierdza, że w rejestrach dłużników nie widnieją informacje o niespłaconym zobowiązaniu lub
zobowiązaniach danego Uczestnika Programu, a uczestnik został pozytywnie zweryfikowany,
6) Weryfikowane rejestry dłużników – bazy danych o istniejących zadłużeniach, w tym m.in.: Europejska Giełda
Wierzytelności oraz inne biura informacji gospodarczej i giełdy wierzytelności, obejmujące informacje o
niespłaconych zobowiązaniach oraz informacje o wywiązywaniu się ze zobowiązań,
7) EGW - internetowa platforma publicznej sprzedaży wierzytelności prowadzona w systemie informatycznym i
udostępniana na stronie internetowej: www.egw.org.pl,
8) Kodeks Etyczny Programu – oznacza zbiór zasad etycznych i moralnych, dostępny na stronie internetowej
www.egw.org.pl oraz przekazywany każdemu Uczestnikowi Programu.
9) Umowa – umowa zawarta przez Uczestnika Programu z EGW dotycząca uczestnictwa w Programie
,,Wiarygodny Partner’’, na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Celem Programu jest propagowanie i promocja uczciwych zachowań w obrocie gospodarczym, w szczególności
w odniesieniu do terminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów oraz pozostałych zasad etycznych
zawartych w Kodeksie Etycznym Programu.
4. W ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik uzyskuje:
a) aktualny Certyfikat wystawiony przez EGW ważny 30 dni od daty jego wystawienia,
b) weryfikację w rejestrach dłużników informacji o niespłaconym zobowiązaniu albo niespłaconych
zobowiązaniach tego podmiotu z częstotliwością co 30 dni,
c) prawo do używania w wersji elektronicznej wzoru pieczęci prewencyjnej z określonym przez EGW
komunikatem oraz prawo do zakupu pieczęci prewencyjnej w wersji stacjonarnej,
d) prawo do rabatów na usługi oferowane przez EGW lub partnerów Programu.
Warunki uczestnictwa w Programie § 2
1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest zawarcie z EGW Umowy uczestnictwa.
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2. Dodatkowo, Uczestnik Programu spełnia na dzień przystępowania do Programu, łącznie następujące warunki:
a) prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej 6 miesięcy,
b) na jego temat nie widnieją w weryfikowanych rejestrach dłużników informacje o niespłaconym
zobowiązaniu albo niespłaconych zobowiązaniach tego podmiotu,
c) nie zalega z płatnościami wobec EGW,
d) przekazał EGW podstawowe dane rejestrowe, tj:
(1) pełna nazwa,
(2) adres siedziby,
(3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
(4) numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
(5) organ rejestrowy oraz numer we właściwym rejestrze,
(6) adres poczty elektronicznej e-mail,
(7) numer telefonu,
e) zaakceptował postanowienia Kodeksu Etycznego Programu oraz stosuje się do ich postanowień.
3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość i aktualność danych podawanych w Umowie
uczestnictwa w Programie.
4. Zawarcie Umowy uczestnictwa w Programie oznacza, że uczestnik Programu zapoznał się z treścią
Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia
Uzyskanie Certyfikatu § 3
1. Uczestnik programu, który zawarł Umowę uczestnictwa, zostaje zweryfikowany pod kątem spełniania
wymogów otrzymania Certyfikatu w ciągu ........ dni od zawarcia umowy. W tym okresie, w wyniku dokonanej
pozytywnej weryfikacji, zostaje mu przekazany Certyfikat w wersji elektronicznej na podany w umowie adres
poczty elektronicznej.
2. Co 30 dni Uczestnik otrzymywać będzie aktualny Certyfikat, jeżeli na skutek kolejnych weryfikacji zaistnieją
podstawy do jego wystawienia. Uczestnik otrzyma Certyfikat w sposób oraz w formie określonej w pkt. 1
powyżej.
3. Uczestnik Programu ma prawo zamieszczenia Certyfikatu na swoich stronach internetowych oraz załączania
Certyfikatu do wychodzącej korespondencji elektronicznej związanej z prowadzoną działalnością.
4. Uczestnik Programu jest upoważniony do posługiwania się Certyfikatem oraz pieczęcią prewencyjną w ramach
wykonywania bieżącej działalności, wyłącznie w okresie uczestnictwa w Programie oraz spełniania wymogów
otrzymania Certyfikatu.
5. W przypadku Uczestników, na temat których widnieją w weryfikowanych rejestrach dłużników informacje o
niespłaconym zobowiązaniu albo niespłaconych zobowiązaniach tego podmiotu, EGW odmawia wystawienia
Uczestnikowi Certyfikatu przez cały okres niespełniania wymogów uczestnictwa w Programie. W takiej sytuacji
Uczestnik zachowuje prawo do używania pieczęci prewencyjnej EGW, a dodatkowo prawo do skorzystania z
pomocy prawnej partnera programu, Kancelarii Doradztwa Prawnego Lex Capitalis sp. z o.o., co może
umożliwić mu późniejsze spełnieniu warunków uczestnictwa w Programie. Warunki skorzystania z pomocy
partnera Programu zostaną przedstawione w odrębnej umowie.
6. Organizator zastrzega możliwość weryfikacji używania przez Uczestnika Programu Certyfikatu, pomimo nie
spełniania warunków jego otrzymania.
Dane osobowe § 4
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
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Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników
jest Organizator.
Opłaty § 5
1. Uczestnik zobowiązany jest do wnoszenia miesięcznej opłaty abonamentowej z tytułu uczestnictwa w
programie.
2. Uczestnik, który dokona jednorazowej płatności opłaty abonamentowej z góry za 6 kolejnych okresów
rozliczeniowych obowiązywania Umowy uczestnictwa w Programie, otrzymuje rabat w wysokości .......%
wartości miesięcznego abonamentu, na czas 6 pierwszych opłaconych z góry okresów rozliczeniowych.
3. Wysokość opłat oraz sposób ich uiszczania zawarty jest w Umowie uczestnictwa w Programie.
Reklamacje § 6
1. Reklamacje dotyczące uczestnictwa w programie mogą być zgłaszane w formie pisemnej elektronicznej na
adres: .............
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub firmę Uczestnika, jego adres e-mail oraz opis problemu,
którego dotyczy reklamacja.
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje przesyłając stanowisko na podany przez
Uczestnika adres e-mail lub adres korespondencyjny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia
reklamacyjnego
Postanowienia końcowe § 7
1. EGW może świadczyć na rzecz Uczestników usługi dodatkowe. Rodzaj, zakres i ceny usług dodatkowych
znajdują się na stronach internetowych EGW, bądź też mogą zostać określone na podstawie odrębnej umowy.
2. W przypadku zmiany danych teleadresowych Uczestnika, zobowiązany jest on niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, poinformować EGW o tym fakcie.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie na wskazany przez niego w umowie adres e-mail informacji handlowej
o aktualnej ofercie i promocjach EGW oraz jej partnerów.
4. Czas trwania Programu jest nieograniczony.
5. Uczestnik Programu może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
6. EGW może wypowiedzieć Uczestnikowi Programu uczestnictwo w Programie z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
7. EGW zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeżeli Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności:
a) gdy opóźnia się z zapłatą należnego EGW wynagrodzenia,
b) bezprawnie wykorzystuje Certyfikat, nie spełniając warunków do jego otrzymania,
c) co do których otrzymała uzasadnione informacje o nie przestrzeganiu Kodeksu Etycznego Programu.
8. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w Programie przez Uczestnika Programu, wypowiedzenia
Uczestnikowi Programu uczestnictwa w programie przez EGW lub rozwiązania Umowy uczestnictwa przez
EGW, Uczestnik Programu traci prawo do posługiwania się Certyfikatem oraz pieczęcią prewencyjną EGW
oraz traci prawo do posługiwania się innymi elementami graficznymi, które mogą kojarzyć się bezpośrednio
lub pośrednio z Programem. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia przez Uczestnika Programu
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będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz EGW w wysokości ........................... zł (słownie:
........................................................ 00/100). Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa EGW do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
9. W okresie wypowiedzenia umowy Uczestnik ma prawo do korzystania ze wszystkich praw Uczestnika
Programu.
10. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie. O każdej zmianie Uczestnik zostanie
poinformowany za pomocą poczty elektronicznej z 14 dniowym wyprzedzeniem.
11. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Uczestnika obowiązuje Regulamin w nowym brzmieniu, jeżeli w
terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu nie złożył oświadczenia woli o braku zgody
na obowiązywanie go treści nowego Regulaminu. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia woli,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnika obowiązuje Regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba
że w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie dla wszystkich Uczestników, EGW nie
wyrazi na to zgody. W takim przypadku EGW uprawniona jest do natychmiastowego rozwiązania umowy z
Uczestnikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia.
12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ......................................... r.
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