I.

Regulamin sprzedaży premiowej “Windykuj do
pełna”
1.
2.

3.
4.

Regulamin (“Regulamin”) określa zasady udziału w sprzedaży premiowej “Windykuj do pełna” (“Sprzedaż
premiowa”).
Organizatorem Sprzedaży premiowej jest Transcash.eu S.A. z siedzibą w Wysokiej 52-200, przy ulicy
Chabrowej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000626049, NIP
8971714717 („Organizator”).
Sprzedaż premiowa trwa od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. („Czas trwania”).
Sprzedaż premiowa jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Uczestnicy
1.

2.

3.

Uczestnikiem Sprzedaży premiowej może być:
a)
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca w swoim
imieniu i na własny rachunek jednoosobową działalność gospodarczą,
b)
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy
szczególne przyznają zdolność prawną.
Warunkiem udziału w Sprzedaży premiowej jest:
a)
zawarcie przez Uczestnika Umowy o świadczenie usług windykacyjnych (“Umowa”) z
Organizatorem w Czasie trwania Sprzedaży premiowej oraz
b)
zgłoszenie przez Uczestnika w Czasie trwania Sprzedaży premiowej min. 1 sprawy do
windykacji polubownej o wartości od 1000 do 10 000 zł brutto, która zostanie przyjęta do obsługi przez
Organizatora, to znaczy, że musi zawierać komplet wymaganych dokumentów oraz nie może być
anulowana przez Organizatora. Warunki obsługi sprawy określają Ogólne warunki świadczenia usług
windykacyjnych
c)
opłacenie faktury prowizyjnej wystawionej przez Organizatora z tytułu świadczenia usług
windykacyjnych.
Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator. Informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji dostępne są Polityce prywatności dostępnej
na stronie internetowej https://transcash.eu/polityka-prywatnosci/.

III. Zasady przyznawania Nagród
1.

2.

3.
4.

Nagrodą w Sprzedaży premiowej jest przedpłacona karta podarunkowa BP SuperCard dla firm
uprawniająca do płatności za paliwo, myjnie oraz zakupy na stacjach BP. Lista stacji na których można
zrealizować nagrodę dostępna jest na stronie:
https://www.bp.com/pl_pl/poland/home/produkty_uslugi/stacje_bp.html
Nagroda w postaci karty podarunkowej o wartości 50 zł zostanie przyznana za każde pełne
uregulowane przez dłużnika 1000 zł brutto od pierwszej uregulowanej sprawy windykacyjnej w całości
lub częściowo. Uregulowanie przez dłużnika każdego pełnego 1000 zł brutto należności powoduje
dodanie kolejnych 50 zł do karty podarunkowej.
Jeden Uczestnik w ramach Sprzedaży premiowej może otrzymać Nagrody o maksymalnej wartości 500
zł.
Nagroda o której mowa w pkt 2 przysługuje tylko raz i od pierwszej w kolejności spłaty uregulowanej
sprawy windykacyjnej.

5.

6.
7.
8.

W przypadku gdy Uczestnik Sprzedaży premiowej zgłosi więcej, niż 1 sprawę do windykacji polubownej
w Czasie trwania Sprzedaży premiowej, o tym do której sprawy zostanie przyznana Nagroda decyduje
data uregulowania zadłużenia przez dłużnika w całości lub w części, a w przypadku uregulowania ich w
tym samym dniu brane jest pod uwagę, która sprawa była zgłoszona wcześniej.
Rozliczenie Nagrody o której mowa w pkt 2 nastąpi najpóźniej po zakończeniu podstawowego okresu
obsługi zlecenia windykacyjnego, który wynosi 60 dni od daty zgłoszenia sprawy windykacyjnej.
W przypadku częściowych spłat i trwającego nadal zlecenia windykacji Nagroda będzie przyznana tylko
od uregulowanej kwoty zadłużenia.
O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany mailowo, na adres e-mail wskazany do
kontaktu podczas podpisywania Umowy.

IV. Odbiór nagrody
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi w terminie do 14 dni roboczych od dnia poinformowania
Uczestnika o przyznaniu Nagrody.
Nagroda w postaci nieaktywnej karty podarunkowej zostanie wysłana pocztą za potwierdzeniem
odbioru wraz z drukiem potwierdzania odbioru nagrody na adres wskazany w zawartej Umowie.
Wzór potwierdzenia odbioru nagrody stanowi Załącznik nr 1.
Aktywacja karty następuje w ciągu 1 dnia roboczego od dnia dostarczenia skanu podpisanego
potwierdzenia nagrody na adres e-mail marketing@transcash.eu.
Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne.
Realizacja Nagrody nakłada na Uczestnika obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych w ramach
Sprzedaży Premiowej nagród, stanowiących przychód z prowadzonej działalności, zgodnie z
obowiązującym prawem podatkowym.
Uczestnictwa w Sprzedaży premiowej ani związanych z tym praw i obowiązków, w szczególności prawa
do Nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.

V. Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie reklamacje dotyczące Sprzedaży premiowej, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie lub za
pośrednictwem e-mail: marketing@transcash.eu w Czasie trwania Sprzedaży premiowej, jednak nie
później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia Sprzedaży premiowej. Reklamacje
rozpatrywane będą w terminie 14 dni.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021.

Załącznik nr 1 - Potwierdzenie odbioru nagrody

Potwierdzenie odbioru nagrody
w ramach Sprzedaży Premiowej “Windykuj do pełna”
Potwierdzam odbiór nagrody w postaci podarunkowej karty paliwowej
BP SuperCard o wartości ….. PLN.
Realizacja Nagrody nakłada na Uczestnika obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych w ramach
Sprzedaży Premiowej nagród, stanowiących przychód z prowadzonej działalności, zgodnie z
obowiązującym prawem podatkowym.

Data:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
Czytelne Imię i Nazwisko:

Podpis …………………………………………………...

Skan lub zdjęcie potwierdzenia nagrody prosimy przesłać na adres marketing@transcash.eu.

