Regulamin Promocji HB Partners
SZYBKA KASA
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji pod nazwą SZYBKA KASA (dalej zwaną Promocją).

2.

Organizatorem promocji jest Home Broker S.A. oddział specjalistyczny HB Partners z siedzibą w
Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 386307, REGON 141012293, NIP 5272545911 (dalej zwana HBP).

3.

Faktorem jest Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 315232, REGON 141509674, NIP
5213496074 (dalej zwana Faktorem).

4.

Promocja jest skierowana do podmiotów współpracujących z HBP w ramach projektu HB Partners (dalej
zwanych Partnerami), na podstawie odrębnej umowy o współpracy (dalej zwanej Umową).
Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie z wielkich liter mają znaczenie wskazane w Umowie.

5.
6.

Promocja polega na wcześniejszej, niż przewiduje Umowa, wypłacie Partnerowi Prowizji z tytułu
świadczonych przez niego usług i w tym zakresie zmienia § 9 ust. 2-4 Umowy.

7.

Zapłata Partnerowi Prowizji nastąpi przed otrzymaniem przez HBP wynagrodzenia od Dewelopera, jeśli
zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a.

Deweloper jest oznaczony w Załączniku 1a – Szczegółowe zestawienie inwestycji i prowizji jako
objęty Promocją;

b.

Partner wystawi HBP fakturę VAT w trzech egzemplarzach: jeden z przeznaczeniem dla Partnera,
drugi z przeznaczeniem dla HBP, oraz trzeci z przeznaczeniem dla Faktora;
faktura VAT wystawiona przez Partnera zostanie pozytywnie zweryfikowana przez HBP i Faktora;

c.
d.

Partner prześle do Faktora skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia zawierającego numer
rachunku bankowego Partnera na adres e-mail, z którego otrzyma wzór tego oświadczenia
(dotyczy wyłącznie pierwszej wypłaty Prowizji w ramach Promocji).

8.

Weryfikacja, o której mowa w pkt. 7c, następuje w ciągu 3 dni roboczych i obejmuje m.in. sprawdzenie
przez HBP Umowy między Deweloperem a Klientem oraz weryfikację Partnera przez Faktora.

9.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone Partnerowi w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym zostaną
łącznie zrealizowane wszystkie warunki, o których mowa w pkt. 7.

10. Partner zobowiązuje się do przesyłania zbiorczo na adres HBP z dopiskiem „SZYBKA KASA” oryginałów
dokumentów wymaganych w związku z udziałem w Promocji, o których mowa w pkt. 7, ostatniego dnia
każdego miesiąca trwania Promocji.
11. Partner zobowiązuje się do zwrotu wypłaconego wynagrodzenia w sytuacji, gdy HBP na podstawie
informacji otrzymanych od Dewelopera anuluje wystawioną mu fakturę. HBP będzie uprawiony do
wstrzymania się z wypłatą wynagrodzenia dla Partnera w sytuacji gdy okoliczności danej sprawy będą
wskazywały, że Deweloper nie uiści HBP należnego wynagrodzenia.
12. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącą
moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
13. Promocja trwa od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r. i może zostać przedłużona przez HB poprzez
informację wysłaną do Partnera na jego adres e-mail wskazany w Umowie.
14. HB przysługuje zmiana niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana nie może jednak dotyczyć
wypłaty Partnerowi wynagrodzenia na podstawie faktur przekazanych przez Partnera do HB przed datą
poinformowania o takiej zmianie.
Partner oświadcza, że złożenie podpisu na niniejszym Regulaminie jest potwierdzeniem otrzymania
Regulaminu, zapoznania się z treścią Regulaminu, wyrażenia woli wzięcia udziału w Promocji, akceptacji
zasad Promocji oraz wyrażenia zgody na zmianę Umowy w zakresie wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia.

czytelny podpis Partnera

