REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ INKOM S.A.

1. ORGANIZATOR
1.1. Organizatorem „Programu Poleceń” jest INKOM S.A., ul. Chałupnicza 55, 51-503 Wrocław,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000256812, kapitał zakładowy 15 500 000,00 zł, numer NIP
8942326409.
2. POJĘCIA
2.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
b) Wnioskodawca – osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ubiegająca się o udział w Programie;
c) Uczestnik Programu – Wnioskodawca spełniający warunki określone w Regulaminie;
d) Osoba Trzecia – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która w wyniku rekomendacji Wnioskodawcy zdecyduje się
na zawarcie z INKOM S.A. umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej sprzedaży
nieruchomości;
3. ZASADY PROGRAMU
3.1. Program trwa od dnia wejścia w życie Regulaminu do odwołania.
3.2. Z udziału w Programie wyłączone są osoby będące pracownikami lub stałymi
współpracownikami INKOM S.A., a także członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni,
rodzeństwo, małżonek).
3.3. Wnioskodawca staje się Uczestnikiem Programu po spełnieniu w okresie obowiązywania
Programu łącznie następujących warunków:
3.3.1. Wnioskodawca poleci Osobie Trzeciej zakup nieruchomości;
3.3.2. Wnioskodawca przekaże wiadomość mailową na adres: doradcy@inkomsa.pl, podając
następujące dane:
a) imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy, adres lokalu uprzednio nabytego od INKOM
S.A.;
b) imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy Osoby Trzeciej;
3.3.3. w okresie do 60 dni od poprawnego i kompletnego Zgłoszenia Osoba Trzecia wskazana w
Zgłoszeniu:
a) zawrze ze spółką celową z grupy INKOM umowę deweloperską lub umowę przedwstępną
sprzedaży nieruchomości i wpłaci co najmniej 10% ceny brutto przedmiotu umowy albo
b) zawrze ze spółką celową z grupy INKOM umowę sprzedaży nieruchomości (jeśli Osoba
Trzecia uprzednio nie zawarła przedwstępnej umowy sprzedaży, ani umowy deweloperskiej),
3.3.4. Uczestnik Programu przekaże Organizatorowi na przygotowanym przez Organizatora
druku dane i wszystkie informacje potrzebne do wypłaty na jego rzecz Nagrody oraz do
wystawienia dla Uczestnika Programu informacji PIT-8C.
3.4. W przypadku zgłoszenia tej samej Osoby Trzeciej przez dwóch różnych Wnioskodawców o
pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu Zgłoszenia do Organizatora.
3.5. Zgłoszenie będzie brane pod uwagę jedynie jeżeli Osoba Trzecia nie była uprzednio
zarejestrowana w bazie klientów INKOM S.A. Wnioskodawca otrzyma w ciągu 7 dni e-mail
zwrotny z informacją czy Osoba Trzecia jest już zarejestrowana w bazie klientów INKOM S.A.
4. NAGRODY
4.1. Uczestnik Programu, który jest właścicielem nieruchomości zakupionej od INKOM S.A.
będzie uprawniony do otrzymania od Organizatora nagrody pieniężnej wysokości 2000 zł pod
warunkiem , że Osoba Trzecia wskazana w Zgłoszeniu spełniła założenia punktu 3.3.3
4.2. Osoba Trzecia wskazana przez Uczestnika Programu będzie uprawniona do otrzymania od
Organizatora nagrody pieniężnej wysokości 2000 zł pod warunkiem , że Osoba Trzecia spełniła
założenia punktu 3.3.3

4.3. Nagrody zostaną wpłacone przez Organizatora na rachunek bankowy wskazany przez
Uczestnika Programu i Osoby Trzeciej nie później niż w terminie 30 dni od dnia spełnienia łącznie
wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Brak spełnienia obowiązków
wynikających z Regulaminu bądź z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa stanowi
podstawę do odmowy wypłaty Nagrody na rzecz Uczestnika Programu.
4.4. Organizator sporządzi i prześle informację PIT-8C:
a) Uczestnikowi Programu, który otrzymał Nagrodę Pieniężną,
b) właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Uczestnika Programu Urzędowi
Skarbowemu
4.5. Uczestnik Programu zobowiązany jest do:
a) rozliczenia przychodu z tytułu otrzymanej Nagrody w rozliczeniu rocznym podatku
dochodowego od osób fizycznych od otrzymanej Nagrody.
b) przekazania Organizatorowi prawidłowych danych do wystawienia informacji PIT-8C.
4.6. Uprawnienie do uzyskania Nagrody oraz wierzytelność z tego tytułu nie mogą być
przeniesione przez Uczestnika Programu na podmioty trzecie bez pisemnej zgody Organizatora.
5. REKLAMACJE
5.1. Wnioskodawcy oraz Uczestnikowi Programu przysługuje prawo składania reklamacji
dotyczących Programu.
5.2. Reklamacje mogą być zgłaszane:
a) drogą e-mailową, na adres: [biuro@inkomsa.pl];
b) pocztą na adres Organizatora: ul. Chałupnicza 55, 51-503 Wrocław
5.3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego oraz opis podstawy reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
5.4. Reklamacje rozpatrywane w terminie do 21 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
5.5. O wyniku postepowania reklamacyjnego składający reklamację będzie powiadomiony w
formie pisemnej lub drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres e-mail.
6. DANE OSOBOWE
6.1. Organizator jest administratorem danych osobowych Wnioskodawców i Uczestników
Programu oraz Osób Trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych.
6.2. Dane Wnioskodawcy lub Uczestnika Programu będą przetwarzane w celu i w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Programu, w tym postępowania reklamacyjnego, a także w
celach marketingowych i statystycznych.
6.3. Wnioskodawca lub Uczestnik Programu wyraża zgodę na podanie jego danych Osobie
Trzeciej.
6.4. Wnioskodawcy, Uczestnikowi Programu oraz Osobie Trzeciej przysługuje prawo wglądu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do żądania ich usunięcia.
6.5. Wnioskodawca lub Uczestnik Programu powinien poinformować Osobę Trzecią i uzyskać jej
zgodę na przesłanie jej danych osobowych do Organizatora.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. W trakcie trwania Programu treść Regulaminu będzie udostępniona w siedzibie
Organizatora, a także na stronie internetowej www.inkomsa.pl.
7.2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, która będzie obowiązywać od
dnia podania stosownej informacji na stronie internetowej www.inkomsa.pl.
7.3. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Programu mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
7.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 07 listopada 2016.

