
REGULAMIN PROMOCJ 
„POLEĆ NAS!” 

 
Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w Promocji „POLEĆ NAS!”, zwanej 
dalej „Promocją”. 

 
 

§1 ORGANIZATOR PROMOCJI 
 

Wyłącznym organizatorem Promocji „POLEĆ NAS” jest Aforti Factor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy  
ul. Chałubińskiego 8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  
KRS 0000274431, NIP 107-000-65-05, REGON 140846317 z kapitałem zakładowym w wysokości 
16 000 000 zł opłaconym w całości, zwana w dalszej części Regulaminu Aforti Factor. 
 
 

§2 DEFINICJE 
 

Uczestnik –  podmiot dokonujący zbycia na rzecz Aforti Factor S.A. wierzytelności pieniężnych; 
Promocja – promocja o nazwie „Poleć Nas” prowadzona przez Aforti Factor na podstawie Regulaminu; 
Polecenie – zachęcenie przez Polecającego innej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 
do zawarcia umowy na świadczenie usług faktoringowych przez Aforti Factor; 
Skuteczne polecenie – polecenie zakończone podpisaniem umowy faktoringowej oraz opłaceniem 
prowizji za przyznanie limitu z nowym podmiotem poleconym przez Uczestnika promocji. 
Umowa Faktoringowa – umowa faktoringowa zawarta pomiędzy podmiotem poleconym przez 
Uczestnika promocji. 
Regulamin – niniejszy regulamin. 
 
 

§ 3 ZASADY PROMOCJI 
 

1. Uczestnikiem promocji może zostać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która 
w okresie trwania promocji miała podpisaną umowę z Aforti Factor na świadczenie usług 
faktoringowych.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest skuteczne polecenie innej osobie fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą lub spółce, usług Aforti Factor. S.A.  

3. Jako skuteczne polecenie należy rozumieć polecenie zakończone podpisaniem umowy 
faktoringowej oraz opłaceniem prowizji za przyznanie limitu z nowym podmiotem poleconym 
przez Uczestnika promocji, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zawarcie Umowy pomiędzy Aforti Factor S.A. a poleconą przez Uczestnika promocji inną osobą 
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółką, uzależnione jest od 
przeprowadzonego przez Aforti Factor S.A. procesu analizy ryzyka.  

5. Jeżeli Uczestnik spełnił wymagania określone w §3 pkt 1, 2, 3, 4 to otrzymuje zwrot w 
wysokości 0,5% wartości przyznanego limitu faktoringowego poleconemu Klientowi, nie więcej 
niż 2 000 zł. 

6. Po zakończeniu promocji Klient otrzyma do dnia 08 kwietnia 2019 rozliczenie na podstawie 
którego wystawi fakturę Vat z terminem płatności 14 dni. Oryginał faktury należy przesłać do 
Aforti Factor S.A. na adres siedziby firmy: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 warszawa do dnia 15 
kwietnia 2019 r. 

 
 
 



§ 4 OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 
 

1. Promocja rozpoczyna się dnia 1 lutego 2019 roku i obowiązuje do dnia 31 marca 2019 roku.  
 

 
 
 
 
 
 
 

§ 5 REKLAMACJE 
 

1. Uczestnik może zgłosić reklamacje związane z Promocją: 
 - na adres elektroniczny: bok@afortifactor.pl 
 - na adres siedziby firmy: Aforti Factor S.A. 
    Ul. Chałubińskiego 8 
    00-613 Warszawa 
 

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika oraz opisane przyczyny reklamacji. 
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Aforti Factor w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 
4. W sytuacji uniemożliwiającej rozpatrzenie reklamacji Aforti Factor  może poprosić o 

dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji oraz wydłużyć termin na udzielenie 
odpowiedzi do 60 dni od otrzymania reklamacji. 

5. Odpowiedź na reklamację zostaje udzielona przez Aforti Factor w formie pisemnej za 
pośrednictwem poczty. Na wniosek Uczestnika odpowiedź może być wysłana za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 
 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Aforti Factor dane osobowe 
przetwarzane są w celu obsługi Promocji. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie niezbędnych do realizacji Promocji 
jest obowiązkowe. 

2. Promocja podlega polskiemu prawu i zgodnie z nim będzie interpretowana. 
3. Wszelkie spory wynikające z Promocji poddane są rozstrzygnięciu sądu właściwego 

miejscowego dla siedziby Aforti Factor. 
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Aforti Factor, chyba że 

Aforti Factor zaznaczy inaczej. 
 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem promocji i akceptuję jego treść. 

 

       (data i podpis Uczestnika) 

 

mailto:bok@afortifactor.pl

