
 

 

 
 

REGULAMIN 

Programu Motywacyjnego „Portmonetka” 

obowiązujący od 1 lipca 2021 roku 

 

 

§ 1 Definicje 

Na potrzeby Programu Motywacyjnego określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

1. Grupa MFG – spółki grupy kapitałowej MFG, w skład której wchodzą spółki: Medical Finance Group 

spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lechickiej 23a, 02-156 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000422868, NIP: 5242711463, REGON: 

142446622 oraz MEDIRATY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Lechickiej 23a, 02-156 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000516085, NIP: 5223017773, REGON: 147327804;  

2. Klient – osoba korzystająca z usług świadczonych przez Klinikę; 

3. Klient Pozyskany przez Uczestnika – Klient, zgłoszony przez Uczestnika Organizatorowi w wyniku 

Polecenia, pozytywnie zweryfikowanego przez Organizatora; 

4. Klinika – placówka medyczna współpracująca z Grupą MFG na podstawie Umowy; 

5. Organizator – organizator Programu - spółki Grupy MFG;  

6. Polecenie – realizacja przez Uczestnika wszystkich czynności wskazanych w § 5 ust. 3 pkt a) – d) 

Regulaminu; 

7. Pozytywnie Zweryfikowane Polecenie – Polecenie, zgodne z wymogami Regulaminu, będące podstawą 

do kontaktu z Klientem przez Organizatora, w szczególności w zakresie przekazanych danych i zgód 

Klienta oraz braku wcześniejszego zgłoszenia Organizatorowi tego samego Klienta i tej samej usługi do 

sfinansowania, przez tego samego lub innego Uczestnika; 

8. Program – program motywacyjny realizowany na zasadach określonych w Regulaminie;  

9. Regulamin – niniejszy regulamin; 

10. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

współpracująca z Kliniką, spełniająca warunki uczestnictwa w Programie wskazane w § 3 pkt 1 

Regulaminu i nie objęta przesłankami negatywnymi określonymi w § 3 pkt 2; 

11. Umowa – Umowa o współpracy zawarta między Kliniką a Grupą MFG; 

 

 

 



 

 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Programu jest Grupa MFG. 

2. Program skierowany jest do Uczestników, będących pracownikami Klinik, zatrudnionych na podstawie 

umów o pracę lub współpracujących z Klinikami na podstawie umów cywilnoprawnych. 

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod 

adresem https://www.mediraty.pl/portmonetka/. Na wniosek Uczestnika lub Kliniki Regulamin może 

być udostępniony również drogą elektroniczną. 

4. Program prowadzony jest w terminie od dnia 01.07.2021 roku, do odwołania, przy czym nie krócej niż 

do dnia 31.06.2022 roku. 

 

§ 3 Uczestnictwo w Programie 

1. Warunkami uczestnictwa w Programie jest: 

1.1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu; 

1.2. zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika przez Organizatora, 

która to informacja stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

1.3. wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej: 

partnerzy.mediraty.pl oraz przesłanie go Organizatorowi, umożliwiające rejestrację Uczestnika w 

Programie.  

1.4. umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna, łącząca Uczestnika z Kliniką. Jeżeli Uczestnik posiada 

jednocześnie status przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, może uczestniczyć 

w Programie, pod warunkiem, że uczestnictwo w Programie nie będzie pozostawać w związku lub 

na podstawie prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej.  

2. Uczestnik traci prawo do udziału w Programie, z chwilą zaprzestania przez Uczestnika spełniania 

warunków, kwalifikujących go jako Uczestnika, w rozumieniu Regulaminu.  

3. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Programie Uczestnika, w sytuacji gdy w okresie ostatnich 

6 miesięcy, procent Klientów poleconych przez Uczestnika, którzy zawarli umowę pożyczki z Grupą MFG, 

był niższy niż 30% wszystkich Klientów przez niego poleconych. Wykluczenie takie jest skuteczne z 

upływem 14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika o wykluczeniu, na wskazany przez Uczestnika adres 

e-mail lub numer telefonu.  

4. Mimo realizacji przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Programie, Organizator ma prawo wykluczyć 

go z udziału w Programie ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji: 

4.1. podejmowania przez Uczestnika działań niezgodnych z obowiązującym prawem, Regulaminem, lub 

dobrymi obyczajami; 

4.2. podejmowania przez Uczestnika działań, narażających Grupę MFG na szkodę materialną lub ryzyko 

utraty reputacji; 

https://www.mediraty.pl/portmonetka/


 

 

4.3. spowodowania działaniami Uczestnika roszczeń osób trzecich wobec Grupy MFG. 

5. W przypadku zmaterializowania się przesłanek wskazanych w ust. 4 powyżej, Organizator ma prawo 

odmowy wypłaty Premii, należnej Uczestnikowi w ramach udziału w Programie. 

 

§ 4 Cel Programu 

Celem Programu jest: 

a. rozpowszechnianie przez Uczestników Programu informacji o produktach finansowych, oferowanych 

przez spółki Grupy MFG oraz zachęcanie potencjalnych Klientów do skorzystania z usług MFG; 

b. zwiększenie sprzedaży produktów finansowych, oferowanych przez spółki Grupy MFG,  

w szczególności pożyczek na finansowanie usług świadczonych przez Kliniki;  

c.  zwiększenie motywacji Uczestników do proponowania finansowania usług, świadczonych przez 

Kliniki, za pośrednictwem produktów finansowych, udostępnianych przez Grupę MFG.  

 

§ 5 Zadania Uczestnika Programu 

1. Zadaniem Uczestnika Programu jest realizowanie czynności, polegających na polecaniu produktów 

finansowych Grupy MFG wśród Klientów, będących realizacją celów, określonych w § 4 powyżej. 

2. Realizacja przez Uczestników czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej jest prawem,  

a nie obowiązkiem Uczestnika, a Uczestnik będzie realizował te czynności w sposób incydentalny i nie 

mający charakteru zawodowego.  

3. Na potrzeby Programu, przez polecenie produktów lub usług finansowych Grupy MFG, należy rozumieć, 

łączne spełnienie następujących czynności, zwanych dalej „Poleceniem”: 

a) przekazanie Klientowi informacji, dotyczących produktów lub usług finansowych, świadczonych 

przez Grupy MFG, którymi Klient mógłby być zainteresowany, w związku z korzystaniem z usług 

Kliniki oraz zachęcanie do skorzystania z usług Grupy MFG; oraz 

b) pozyskanie dla Grupy MFG potencjalnego klienta, spośród Klientów Kliniki – wstępnie 

zainteresowanego usługami finansowymi Grupy MFG oraz uzyskanie od Klienta, za jego zgodą, 

danych, niezbędnych do podjęcia z nim kontaktu przez Grupę MFG, w celu przedstawienia mu 

oferty finansowania danej usługi Klienta w Klinice oraz zweryfikowania możliwości finansowania, w 

szczególności takich danych, jak: imię i nazwisko, numeru telefonu oraz adres e-mail; oraz 

c) pozyskanie przez Uczestnika wszelkich zgód Klienta, wymaganych do podjęcia z nim kontaktu przez 

Call Center Grupy MFG; oraz 

d) przekazanie przez Uczestnika Grupie MFG zlecenia kontaktu z Klientem, za pośrednictwem poczty 

e-mail bądź formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej: 

partnerzy.mediraty.pl. 

 

 



 

 

 

§ 6 Premia 

1. Za Polecenie, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt a) – d) powyżej, Uczestnikowi należy się Premia. 

2. Wypłata Premii uzależniona jest od pozytywnej weryfikacji zlecenia kontaktu z Klientem, otrzymanego 

przez Organizatora od Uczestnika w zakresie przekazanych danych i zgód Klienta oraz braku 

wcześniejszego zgłoszenia tego samego Klienta i tej samej usługi, wskazanej w zgłoszeniu do 

sfinansowania, przez tego samego lub innego Uczestnika. 

3. Szczegółowe zasady premiowania określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Na kwoty Premii brutto wskazane w Załączniku nr 1 „Zasady Premiowania” składają się kwoty netto 

powiększone o kwotę na pokrycie podatku dochodowego. 

5. Premia za udział w Programie będzie wypłacana w cyklach miesięcznych tj. do 10 dnia każdego 

następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym. Premie uzyskane przez Uczestnika w ramach 

Programu, zgodnie z jego dyspozycją, będą przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez 

Uczestnika. 

6. Organizator zobowiązany jest – zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

- do przygotowania oraz doręczenia Uczestnikowi deklaracji PIT-11 z informacją o kwocie osiągniętego 

dochodu do samodzielnego rozliczenia. 

 

§ 7 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Reklamacje związane z Programem mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

e-mail: portmonetka@mediraty.pl 

2. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje zainteresowanego Uczestnika w terminie do 

30 dni od daty złożenia reklamacji, na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Organizator rozpatruje 

reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

§ 8 Dane osobowe  

Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestnika określa Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Kwoty pieniężne otrzymane przez Uczestnika podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Uczestnik obowiązany jest do opodatkowania uzyskanego przychodu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych przychodów związanych z Programem. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 roku. 

3. Wykluczenie Uczestnika z Programu nie pozbawia Uczestnika, któremu Premia ustalona w sposób 

zgodny z Regulaminem, została już przyznana, uprawnienia do jej otrzymania, za wyjątkiem zajścia 

okoliczności wskazanych w § 3 ust. 4 Regulaminu 



 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu oraz Załączników. Zmiany w 

Regulaminie lub w treści Załączników, dla swej ważności, nie wymagają jakiejkolwiek zgody Uczestnika. 

5. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, bądź Załącznika, Organizator każdorazowo 

udostępni Uczestnikom ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu bądź Załącznika, którego treść uległ 

zmianie na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://www.mediraty.pl/portmonetka/. O 

wprowadzonych zmianach, Organizator powiadomi Uczestników, którzy przystąpili do Programu na 

zasadach, które uległy zmianie, z 5 (pięcio) dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej,  na podane Organizatorowi przez Uczestników adresy e-mail. W przypadku braku 

akceptacji zmian w Regulaminie, Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Programie. 

O rezygnacji, Uczestnik powiadomi Organizatora niezwłocznie. Zmiana Regulaminu nie naruszy praw 

nabytych przez Uczestników, związanych z uczestnictwem w Programie przed zmianą Regulaminu. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące. 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU „PORTMONETKA” ZASADY PREMIOWANIA 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizator zobowiązany jest będzie do naliczania i wypłaty Premii na rzecz Uczestników za 

Polecanie przez Uczestników usług finansowych Organizatora wśród Klientów, będących 

realizacją celów, określonych w § 4 Regulaminu. 

1.2. Warunkiem wypłaty Premii jest Pozytywnie Zweryfikowane Polecenie przez Organizatora.   

1.3. Warunkiem wypłaty Premii jest uzyskanie przez Uczestnika w danym miesiącu obrotowym 

sumy kwot z tytułu Premii, przekraczającej kwotę 10 zł brutto. Jeżeli łączna kwota Premii w 

danym miesiącu obrotowym nie przekroczy 10 zł brutto, wówczas premia przepada. 

2. Wysokość Premii dla Uczestników 

2.1 W zakresie programu Mediraty Standard: 

2.1.1. 10 zł brutto – za każde Pozytywnie Zweryfikowane Polecenie Klientowi usług 

finansowych Grupy MFG w ramach produktu Mediraty Standard, w przypadku, gdy 

Polecenie dotyczy usług finansowania kwoty do 10.000 zł, 

2.1.2. 30 zł brutto – za każde Pozytywnie Zweryfikowane Polecenie Klientowi usług 

finansowych Grupy MFG w ramach produktu Mediraty Standard, w przypadku gdy 

Polecenie dotyczy usług finansowania kwoty powyżej 10.000 zł, 

2.2 W zakresie programu PayRaty: 

2.2.1. 3 zł brutto – za każdą płatność do kwoty 1.000 zł, zrealizowaną przez Klienta 

Pozyskanego przez Uczestnika, 

2.2.2. 20 zł brutto – za każdą płatność przekraczającą kwotę 1.000 zł – w przypadku 

zrobienia w miesiącu obrotowym do 10 transakcji/płatności, zrealizowaną przez 

Klienta Pozyskanego przez Uczestnika, 

2.2.3. 30 zł brutto za każdą transakcję w zakresie 11-20 transakcji/płatności przez 

Klientów Pozyskanych przez Uczestnika, 

2.2.4. 40 zł brutto za każdą transakcję powyżej 20 transakcji/płatności przez Klientów 

Pozyskanych przez Uczestnika. 

2.3 W zakresie programu odroczonych płatności PayDent, PayDerm lub PayPlus 

2.4.1. 3 zł brutto – za każdą płatność dokonaną przez Klienta Pozyskanego przez 

Uczestnika. 

2.4 W zakresie programu PayCode: 

2.5.1. 3 zł brutto – za każdą płatność do kwoty 1.000 zł, zrealizowaną przez Klienta przy 

użyciu PayCode, 

2.5.2. 10 zł brutto – za każdą płatność przekraczającą kwotę 1.000 zł, zrealizowaną przez 

Klienta przy użyciu PayCode. 


