
Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 01/49/21 

Zarządu  

Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego sp. z o.o. 

z dnia 6 września 2021 r. 

 

REGULAMIN PROGRAMU 

„POLECAM ZYSKUJĘ” 

 

ustanowiony w dniu 6.09.2021 r. we Wrocławiu.  

 

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy między Dolnośląskim Fundusz Gospodarczy 

spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, 50-148 Wrocław, ul. Wita Stwosza 

3, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000099043, NIP 886-23-

33-376, REGON 890178579, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości: 18.300.500,00 zł., 

zwaną w dalszej części „Funduszem”  

a  

„Przedsiębiorcami” współpracującymi z Funduszem w zakresie poręczeń.  

 

§ 1. Definicje. 

1. Fundusz – Dolnośląski Fundusz Gospodarczy spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;  

2. Przedsiębiorca – Klient, który korzystał z poręczeń wadialnych udzielonych przez Fundusz;  

3. Pracownik Funduszu - osoba zatrudniona w Funduszu;  

4. Nowy Klient- Przedsiębiorca, który po raz pierwszy wnioskuje o udzielenie przez Fundusz 

poręczenia pakietu wadialnego i poręczenia zapłaty wadium; 

5. Bonus – obniżenie prowizji za udzielenie poręczenia zapłaty wadium o kwotę 200,00 zł. 

 

§ 2. Zasady współpracy Funduszu z Przedsiębiorcami 

1. Przedsiębiorca, który polecił Nowemu Klientowi poręczenie zapłaty wadium udzielane przez 

Fundusz otrzyma Bonus.  

2. Bonus przyznawany jest Przedsiębiorcy za każdego Nowego Klienta, który zawrze z Funduszem 

umowę o udzielenie poręczenia pakietu wadialnego i zostanie mu przez Fundusz udzielone co 

najmniej jedno poręczenie zapłaty wadium.  

3. Otrzymany Bonus można wykorzystać w terminie 3 miesięcy od daty jego przyznania.  

4. Warunkiem przyznania Bonusu jest wskazanie przez Nowego Klienta Przedsiębiorcy, który 

polecił Nowemu Klientowi ofertę Funduszu w zakresie poręczeń zapłaty wadium.  

5. Poszczególne Bonusy można sumować.  

 

§3.Postanowienia końcowe 

1. Fundusz zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Regulaminu w dowolnym 

czasie.  

2. Regulamin wchodzi wżycie z dniem uchwalenia przez Fundusz i obowiązuje do dnia odwołania 

lub zmiany. 

3. Akceptacja Regulaminu przez Przedsiębiorców następuje w formie elektronicznej poprzez 

przesłanie jej na adres mailowy: wadia@dfg.pl. 

4. Zmiana lub odwołanie obowiązywania Regulaminu zostanie zamieszczone na stronie 

internetowej www.dfg.pl. 

5. W przypadku zmiany Regulaminu, od dnia opublikowana zmienionej wersji Regulaminu, w 

relacjach pomiędzy Przedsiębiorcami a Funduszem obowiązują zasady określone zmienionym 

Regulaminem. Dotyczy to w szczególności wysokości należnego Bonusu. 



6. W przypadku odwołania niniejszego Regulaminu, z dniem opublikowania odwołania na stronie 

internetowej www.dfg.pl postanowienia Regulaminu tracą moc, a nowe Bonusy nie będą 

przyznawane. W przypadku wniosków o poręczenie złożonych przez Nowych Klientów przed dniem 

odwołania Regulaminu, obowiązują zasady określone Regulaminem przed dokonaniem odwołania. 

 

http://www.dfg.pl/

