
REGULAMIN

programu motywacyjnego „Portmonetka”

§ 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. Karta – karta płatnicza  na okaziciela Visa eMoney, przedpłacona, dedykowana do obsługi Programu,
wydawana  na  okaziciela.  Uczestnik  może  z  niej  korzystać  w  zakresie  płatności  identycznie  jak  w
przypadku normalnych kart płatniczych. Nie ma możliwości utworzenia debetu na karcie; 

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

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

5. Organizator – organizator Programu tj. spółki Grupy MFG; 

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

7. Regulamin – niniejszy regulamin;

8. Uczestnik  – osoba  fizyczna,  pełnoletnia,  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,
współpracująca  z  Kliniką  spełniająca  warunki  uczestnictwa  w  Programie  wskazane  w  §  3  pkt  1
Regulaminu;

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

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu jest Grupa MFG.

2. Program prowadzony jest za pośrednictwem Klinik.

3. Regulamin  dostępny  jest  w  siedzibie  Organizatora.  Na  wniosek  Uczestnika  lub  Kliniki  może  być
udostępniony pocztą elektroniczną.

4. Program prowadzony jest w terminie od dnia 7 października 2019 roku, do odwołania, przy czym nie
krócej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.



§ 3 Uczestnictwo w Programie

1. Warunkami uczestnictwa w Programie jest:

1.1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu; 

1.2. udostępnienie  danych  wymaganych  na  potrzeby  realizacji  Programu,  w  szczególności:  
imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;  

1.3. wyrażenie zgód wymaganych na potrzeby realizacji Programu;

2. Podanie danych wymienionych w pkt 1.2. oraz 1.3. powyżej jest dobrowolne, jednak jest niezbędne
do wzięcia udziału w Programie.

3. Dane wskazane przez Uczestników będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby
realizowania Programu, w szczególności komunikowania Uczestnikom istotnych informacji związanych
z przebiegiem Programu.

4. 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 (tzn. jeżeli  mniej  niż 3 z 10
poleconych Klientów podpisało umowy pożyczki z Grupą MFG). 

5. Mimo  realizacji  przez  Uczestnika  warunków  uczestnictwa  w  Programie,  Organizator  ma  prawo
wykluczyć go z udziału w Programie ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji:

5.1. podejmowanie przez Uczestnika działań niezgodnych z Regulaminem;

5.2. podejmowanie przez Uczestnika działań narażających Grupę MFG na szkodę materialną lub ryzyko
utraty reputacji;

5.3. spowodowanie działaniami Uczestnika, roszczeń osób trzecich wobec Grupy MFG.

6. W przypadku zmaterializowania się przesłanek wskazanych w pkt 3 powyżej, Organizator ma prawo
wstrzymania wypłaty premii należnej Uczestnikowi w ramach udziału w Programie.  

§ 4 Cel i Premia

1. Celem Programu jest:

1.1.  zwiększenie  sprzedaży  produktów  finansowych  oferowanych  przez  spółki  Grupy  MFG,  
w szczególności pożyczek na finansowanie usług świadczonych przez Kliniki; 

1.2.  zwiększenie motywacji  Uczestników do proponowania finansowania usług świadczonych przez
Kliniki za pośrednictwem produktów finansowych udostępnianych przez Grupę MFG. 

2. Premia  dla  Uczestników  wynosi  40  zł  brutto  za  każde  zweryfikowane  polecenie  Klientowi  usług
finansowych Grupy MFG. 

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

3.1.  pozyskanie przez Uczestnika danych Klienta niezbędnych do podjęcia z nim kontaktu przez Grupę
MFG w celu zweryfikowania możliwości finansowania, w szczególności: imienia i nazwiska oraz
numeru telefonu;



3.2.  pozyskania  przez Uczestnika  zgód Klienta wymaganych do podjęcia z nim kontaktu przez  Call
Center Grupy MFG; 

3.3.  przekazanie przez Uczestnika Grupie MFG zlecenia kontaktu z Klientem, za pośrednictwem poczty
e-mail bądź formularza zgłoszeniowego znajdującego się na: partnerzy.mediraty.pl 

3.4.  Zweryfikowanie Klienta przez konsultanta Call Center grupy MFG, którego polecił Uczestnik

4. Na premię w kwocie 40 zł brutto składa się premia netto w kwocie 33,50 zł oraz kwota 6,50 zł 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. 

6. Premie uzyskane przez Uczestnika w ramach Programu, zgodnie z jego dyspozycją, będą przekazywane
na Kartę lub na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.

7. W przypadku wyboru Karty Uczestnik otrzyma ją od Organizatora. W związku z otrzymaniem Karty
Uczestnik nie będzie zobligowany do założenia rachunku bankowego, jak również nie będzie ponosił
opłat za jej posiadanie. PIN niezbędny do korzystania z karty zostanie przekazany Uczestnikowi razem 
z kartą. 

8. Uczestnik na koniec roku obrotowego otrzyma od MFG SA deklarację PIT-11 z informacją o kwocie
osiągniętego dochodu do samodzielnego rozliczenia.

§ 5 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.

§ 6 Dane osobowe 

1. Współadministratorami danych osobowych podanych w związku z przystąpieniem oraz udziałem w
Programie jest Grupa MFG, w szczególności Medical Finance Group S.A. (KRS: 0000422868) z siedzibą
w Warszawie oraz MEDIRATY sp. z o.o. (KRS: 0000516085) z siedzibą w Warszawie. 

2. Dane  osobowe  Uczestników  (imię  i  nazwisko,  numer  telefonu,  e-mail,  adres)  będą  przetwarzane
wyłącznie w celu realizowania Programu.

3. Dane  osobowe  Uczestników  będą  przechowywane  przez  okres  nie  dłuższy  niż  wymagany  przez
przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Programu).

4. Dane  osobowe  Uczestników  mogą  być  udostępnione  podmiotom  i  organom  upoważnionym  do
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane  osobowe  Uczestników  mogą  być  przekazywane  podmiotom  przetwarzającym  takie  dane  na
zlecenie  Administratora,  m.in.  dostawcom  usług  hostingowych,  usług  na  potrzeby  kampanii



mailingowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i
wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

6. Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  prawo  żądania  ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo
do  przenoszenia  danych  osobowych,  tj.  do  otrzymania  od  Administratora  danych  osobowych,  
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

7. W celu  skorzystania  z  powyższych praw należy  skontaktować się  z  Administratorem,  korzystając  z
danych kontaktowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych. 

9. Współadministratorzy  ustanowili  wspólny  punkt  kontaktowy,  z  którym można  się  skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e–mail:  portmonetka@mediraty.pl lub pisemnie
na adres Pierwszego Współadministratora. 

10.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Uczestnika zgoda, jak również
wypełnienie obowiązków prawnych przez Współadministratorów.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Kwoty  pieniężne  otrzymane przez  Uczestnika  podlegają  opodatkowaniu  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami prawa. Uczestnik  obowiązany jest  do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych przychodów związanych z Programem.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 października 2019 roku.

3. Wykluczenie Uczestnika z Programu nie pozbawia Uczestnika, któremu nagroda ustalona w sposób
zgodny z Regulaminem, została już przyznana, uprawnienia do jej otrzymania, za wyjątkiem zajścia
okoliczności wskazanych w § 3 pkt 4 i 5 Regulaminu.

4. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator każdorazowo udostępni Uczestnikom
ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu. Uczestnicy, którzy przystąpili do Programu na zasadach,
które uległy zmianie, będą informowani o zmianach drogą e-mail

5. Zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników.

6. Organizator zastrzega, że wszelkie premie w Programie, mogą być wypłacone tylko za pośrednictwem
Karty lub na rachunek wskazany przez Uczestnika.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.


