Regulamin Programu Poleceń
1. Program Poleceń daje możliwość polecania usług VarsoviaFX klientom, znajomym, rodzinie
lub innym osobom.
2. Z Programu Poleceń mogą korzystać osoby, które posiadają aktywne konto klienta
indywidualnego VarsoviaFX, placówki agencyjne VarsoviaFX oraz firmy posiadające
podpisaną umowę o współpracę w zakresie poleceń VarsoviaFX.
3. Polecać można za pomocą indywidualnego kodu, którym jest:
a) w przypadku polecenia przez istniejącego klienta VarsoviaFX, jego numer klienta (na
przykład C_35518),
b) w przypadku polecenia przez agenta VarsoviaFX, jego numer agenta nadany przez
VarsoviaFX ( na przykład USAG0001);
c) w przypadku polecenia przez firmę zewnętrzną, jej numer nadany przez VarsoviaFX (na
przykład INTR0001).
4. Aby polecenie zostało uznane za prawidłowe, osoba polecona musi spełnić następujące
warunki: zarejestrować się na stronie VarsoviaFX, wpisując jeden z opisanych w punkcie 3
kodów oraz wykonać przelew na kwotę minimum 10 GBP (w momencie pozytywnego
zatwierdzenia przelewu na taką kwotę, osoba zostaje automatycznie zatwierdzona, jako
polecona).
5. W momencie, gdy polecona osoba zrealizuje wyżej wymienione warunki, osobie/
agentowi/firmie polecającej przysługuje nagroda w postaci:
a) w przypadku polecenia przez istniejącego klienta VarsoviaFX, 3 darmowe przelewy Bank
Transfer Express dostępne w kanale online/ mobile;
b) w przypadku polecenia przez agenta VarsoviaFX, wynagrodzenie ustalone na podstawie
umowy agencyjnej/ aneksu do umowy agencyjnej;
c) w przypadku polecenia przez firmę zewnętrzną, wynagrodzenie ustalone na podstawie
indywidualnej umowy o współpracę.
6. VarsoviaFX zastrzega sobie prawo do ustalenia niestandardowej, (wyższej) wysokości kwoty
nagrody przyznawanej za polecenie.
7. Niestandardowa nagroda za polecenie może obowiązywać wszystkich uczestników programu
poleceń jedynie w okresie promocji ogłoszonej przez VarsoviaFX. O szczegółowych
warunkach takiej promocji VarsoviaFX każdorazowo poinformuje klientów drogą mailową
lub sms.
8. Niestandardowa kwota nagrody za polecenie może również być ustalona z poszczególnymi
uczestnikami programu poleceń wyłącznie w drodze indywidualnych ustaleń z VarsoviaFX.
9. Osoba polecona, w momencie rejestracji otrzyma nagrodę w postaci 3 darmowych
przelewów Bank Transfer Express.
10. Jeśli osoba polecona otrzyma kod polecający od różnych osób/ firm, uznany zostanie ten,
który zostanie wpisany podczas rejestracji w pole Kod Polecający.

11. Przystępując do Programu Poleceń, oświadczasz, że uzyskałeś/aś zgodę osób/firm
polecanych na przekazanie nam ich danych.
12. VarsoviaFX ma prawo do nieuznania poleceń i niewypłacenia nagrody, jeśli stwierdzi, że
nastąpiło naruszenie regulaminu i idei Programu Poleceń.
13. W momencie stwierdzenia naruszenia regulaminu Programu Poleceń VarsoviaFX może
podjąć akcje, które mogą skutkować zamknięciem konta klienta osoby polecającej/
rozwiązania umowy agencyjnej/ rozwiązania umowy o współpracę, poleconej lub
zawieszeniem Programu Poleceń.
14. VarsoviaFX nie ponosi odpowiedzialności za użycie Programu Poleceń, które jest niezgodne z
regulaminem.
15. VarsoviaFX zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub zakończenia Programu Poleceń
w dowolnym momencie jego trwania, bez wcześniejszego uprzedzenia.
16. Program Poleceń musi być wykorzystywany zgodnie z prawem, regulaminem i w dobrej
wierze. Jako uczestnik Programu Poleceń nie możesz:
•
•
•
•
•
•
•

tworzyć więcej niż jednego konta klienta i polecać samego/samą siebie;
zapraszać osób, które tworzą dodatkowe konta w tym celu;
używać fałszywych lub kradzionych danych w celu stworzenia fikcyjnych kont i polecania ich;
zapraszać osób, których nie znasz, w sposób, który zostanie uznany (w opinii VarsoviaFX) za
spam lub inny niechciany i nieopłacony sposób komunikacji masowej;
udostępniać swojej karty płatniczej lub konta bankowego osobom zaproszonym w celu
dokonania transakcji;
prowadzić działań, które mają negatywny wpływ na wizerunek i opinię o VarsoviaFX wśród
potencjalnych lub obecnych klientów;
działać w jakikolwiek inny sposób, który ma podważyć zasady Programu Poleceń lub tego
regulaminu.

