Regulamin Promocji „Dofinansowanie dla Agentów OVB Allfinanz”

§1 Postanowienia ogólne
1. Na podstawie Rozdziału XIV pkt 3 Regulaminu Serwisu CashDirector dostępnego w
ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w Pakietach: Fakturowanie, mOrganizer
finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium (dalej: „Serwis”), określającego
zasady i warunki techniczne świadczenia przez CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Operator”) usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin Serwisu”), Operator
ustala Regulamin Promocji „Dofinansowanie dla Agentów OVB Allfinanz”.
2. Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie Operatora pod adresem:
morganizerfinansow.pl.
3. Użyte w Regulaminie Promocji pojęcia posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie
Serwisu oraz poniżej:
1. Regulamin Promocji - oznacza niniejszy Regulamin Promocji „Dofinansowanie dla
Agentów OVB Allfinanz”;
2. Promocja - oznacza akcję marketingową „Dofinansowanie dla Agentów OVB
Allfinanz” opisaną w Regulaminie Promocji;
3. OVB Allfinanz – OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (01-793), przy ul. Mierosławskiego 11A, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy pod numerem KRS 0000022449, nr NIP: 522-10-12-197, nr REGON:
010226340 ;
4. Agent OVB Allfinanz – oznacza osobę fizyczną będącą agentem sprzedającym
ubezpieczenia oferowane przez OVB Allfinanz, której status został potwierdzony
przez OVB Allfinanz
5. Uczestnik Promocji – oznacza osobę, która spełniła warunki opisane w §2 ust.1 i 3.
§2 Zasady Promocji
1. Z Promocji może skorzystać osoba fizyczna będącą Agentem OVB Allfinanz , która w okresie
trwania Promocji zgłosiła chęć zakupu usług objętych jednym z Pakietów Promocyjnych
poprzez dedykowaną stronę internetową
znajdującą się pod adresem:
https://lp.superksiegowa.pl/ovb lub dedykowany numer infolinii: (22) 354 67 48
2. CashDirector zobowiązuje się świadczyć na rzecz Agentów OVB Allfinanz, którzy wezmą
udział w Promocji , Usługi w ramach wyszczególnionych niżej Pakietów (dalej: „Pakiety
Promocyjne”), przez okres 6 miesięcy od zawarcia umowy z CashDirector przez Agenta OVB
Allfinanz lub w przypadku Pakietu PRO 6 miesięcy od upływu 30-dniowego bezpłatnego
okresu próbnego, za wynagrodzeniem promocyjnym wskazanym poniżej:

- za Pakiet Komfort obejmujący założenie firmowego rachunku bankowego w mBank
S.A., mKsięgowość Komfort oraz Pakiet mOrganizer finansów wynagrodzenie wyniesie
107 zł netto zamiast 214 zł netto,
- za Pakiet Komfort bez założenia firmowego rachunku bankowego w mBank S.A.
obejmujący mKsięgowość Komfort oraz Pakiet mOrganizer finansów wynagrodzenie
wyniesie 159 zł netto netto
- za Pakiet PRO obejmujący rachunek firmowy w mBank S.A. oraz Funkcjonalności
Fakturowanie, Inbox, Moje koszty i Moja księgowość mOrganizera Finansów
wynagrodzenie wyniesie 10 zł netto zamiast 29 zł netto
- za Pakiet BASIC obejmujący założenie firmowego rachunku bankowego w mBank S.A.
oraz Funkcjonalność Fakturowanie mOrganizera finansów wynagrodzenie wyniesie 0 zł.
O ile warunkiem wynagrodzenia promocyjnego jest założenie firmowego rachunku
bankowego w mBank S.A., to warunek zostaje uznany za spełniony, o ile Agent OVB
Allfinanz nie posiadał wcześniej takiego rachunku w mBank S.A., lecz założy go w ramach
niniejszej Promocji.
3. Powyższe wynagrodzenie promocyjne ma zastosowanie za dany miesiąc, pod warunkiem iż
OVB Allfinanz potwierdzi, iż dana osoba w danym miesiącu posiada status Agenta OVB
Allfinanz. O ile OVB Allfinanz nie potwierdzi statusu danej osoby, będzie ona zobowiązana do
zapłaty za dany miesiąc wynagrodzenia za dany Pakiet w wysokości wynikającej z Tabeli
Opłat.
4. W przypadku pytań lub wątpliwości CashDirector udostępnia skrzynkę mailową:
kontakt@superksiegowa.pl.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami zarówno oferowanymi przez Operatora, jak i
mBank, z wyłączeniem promocji „Konto firmowe z gwarancją 0 zł”.
§3 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące korzystania z Promocji winny być zgłaszane pisemnie bądź za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: reklamacje@cashdirector.com
2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego
zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail zgłaszającego reklamację.
3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że
koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Operatorowi dodatkowych
informacji. W takim przypadku, termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich
informacji.
4. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu
reklamacyjnym.
§4 Udostępnienie i zmiana Regulaminu

1. Aktualny Regulamin Promocji dostępny jest w
https://lp.superksiegowa.pl/ovb oraz w siedzibie Operatora.

na

stronie

internetowej

2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Promocji w dowolnym momencie
jego obowiązywania, przy czym zmiany tego regulaminu nie mają wpływu na uprawnienia
nabyte przez Użytkowników przed taką zmianą.
§5 Postanowienia końcowe
1. Udział w Promocji oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Promocji.
2. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 01.11.2021 r.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.

