
REGULAMIN KONKURSU 
„PARTNER CLUB - Program partnerski” 

 
§ 1 Postanowienia ogólne. 

1. Program nosi nazwę „PARTNER CLUB - Program partnerski” i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych                         
w niniejszym Regulaminie. 

2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady Konkursu, a w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz 

prawa i obowiązki Organizatora. 
3. Organizatorem Konkursu „PARTNER CLUB - Program partnerski” jest T&T Partners sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Lea 114, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000483252, o numerze NIP: 6772377618, Regon: 122969873, adres do korespondencji 

elektronicznej: www.partner-kancelaria.pl/kontakt. 
4. Konkurs obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 
5. Celem Konkursu „PARTNER CLUB - Program partnerski” jest popularyzowanie usług świadczonych przez Organizatora oraz wiedzy dotyczącej usług 

świadczonych przez Organizatora, a co za tym idzie zwiększenie sprzedaży usług świadczonych przez Organizatora. 

6. W trakcie trwania Konkursu „PARTNER CLUB - Program partnerski” - po zakończeniu każdego roku kalendarzowego wyłonionych zostanie trzech 
zwycięzców, którzy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie uzyskali najlepsze wyniki w realizacji celów Konkursu.  

7. Definicje: 
a) Konsument: osoba fizyczna dokonująca z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

lub nieprowadząca działalności gospodarczej 
b) Przedsiębiorca: osoba lub podmiot (w tym osoba fizyczna lub spółka osobowa lub kapitałowa) dokonująca z Organizatorem czynności prawnej związanej 

bezpośrednio lub pośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową  

c) Usługa „ASYSTA PRAWANA”: usługa, świadczona przez Organizatora na rzecz osób trzecich, zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi ,,ASYSTA 
PRAWNA” przez T&T Partners sp. z o.o. 

 

§ 2 Warunki konkursu 
1.  Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Konsumentem w rozumieniu art. 

221 kodeksu cywilnego lub Przedsiębiorca, którzy: 

  a. dokonali rejestracji wypełniając formularz na stronie www Organizatora Konkursu pod adresem: www.partner-kancelaria.pl , podając w nim wszystkie 

dane, 
 b. dokonali wpłaty na wskazane na stronie www Organizatora Konkursu konto kwoty 50 zł będącej opłatą wpisową, w zamian za którą Uczestnik Konkursu 

otrzyma - kartę PARTNER CLUB z indywidualnym numerem Uczestnika, 100 spersonalizowanych wizytówek, 50 ulotek informujących o zakresie 

świadczonych przez Organizatora usług, 
 c. zaakceptowali treść niniejszego Regulaminu, 

 d. wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w osobowych dla celów uczestnictwa w niniejszym Konkursie. 

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że 

 a. zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, 
b. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a w szczególności: imienia, nazwiska, nazwy, adresu zamieszkania, adresu siedziby, 

numeru PESEL lub numeru NIP, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru rachunku bankowego w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.  

3.. W Konkursie uczestniczyć nie mogą: 
 – pracownicy T&T Partners sp. z o.o., 

 – członkowie zarządu T&T Partners sp. z o.o. 

4. Udział w Konkursie w żadnym wypadku nie może być traktowany jako zawarcie między Uczestnikiem a Organizatorem umowy cywilno-prawnej, na 

przykład w zakresie pośrednictwa w sprzedaży usług Organizatora. 
 

§ 3 Zasady konkursu 
Uczestnik Konkursu otrzyma na zasadach określony w § 4 niniejszego Regulaminu nagrody, opisane w § 4 Regulaminu, na zasadach tam opisanych, w zamian 

za:  

1.  polecenie przez Uczestnika usługi ,,ASYSTA PRAWNA” osobie trzeciej, w wyniku czego T&T Partners sp. z o.o. zawrze z tą osobą w okresie 

obowiązywania Konkursu Umowę o świadczenie Usługi ,,ASYSTA PRAWNA” - co zostanie potwierdzone umieszczeniem w polu ,,Numer ref.” w/w umowy 

numeru tożsamego z numerem karty ,,PARTNER CLUB” Uczestnika, 
2.  polecenie przez Uczestnika usługi dochodzenia roszczeń odszkodowawczych osobie trzeciej, w wyniku czego T&T Partners sp. z o.o. zawrze z tą osobą 

w okresie obowiązywania Konkursu Kompleksową umowę o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych - co zostanie potwierdzone umieszczeniem w 

polu ,,Numer ref.” w/w umowy numeru tożsamego z numerem karty ,,PARTNER CLUB” Uczestnika, 
3. polecenie przez Uczestnika usługi ,,ASYSTA PRAWNA” osobie trzeciej, w wyniku czego T&T Partners sp. z o.o. zawrze z tą osobą w okresie 

obowiązywania Konkursu Umowę o świadczenie Usługi ,,ASYSTA PRAWNA” w następstwie kontaktu marketingowego ze zgłaszającą się osobą za 

pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie WWW Organizatora - co zostanie potwierdzone umieszczeniem w polu ,,Numer ref.” 

w/w formularza numeru tożsamego z numerem karty ,, PARTNER CLUB” Uczestnika, 
4. polecenie przez Uczestnika usługi dochodzenia roszczeń odszkodowawczych osobie trzeciej, w wyniku czego T&T Partners sp. z o.o. zawrze z tą osobą 

w okresie obowiązywania Konkursu Kompleksową umowę o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w następstwie kontaktu marketingowego ze 

zgłaszającą się osobą za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie WWW Organizatora - co zostanie potwierdzone 
umieszczeniem w polu ,,Numer ref.” w/w formularza numeru tożsamego z numerem karty ,,PARTNER CLUB” Uczestnika, 

5. jednoczesne z wypełnieniem chociaż jednego zadania z pkt. 1 do 4 powyżej pozyskanie wiedzy na temat usług świadczonych przez Organizatora - co 

zostanie potwierdzone udzieleniem prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące usług świadczonych przez Organizatora. 

 
 



§ 4 Nagrody 
1. Spośród Uczestników, którzy za rok kalendarzowy obowiązywania Konkursu otrzymali dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 2 poniżej w 

łącznej wysokości wyższej niż 10.000 zł wyłonionych zostanie trzech zwycięzców, którzy otrzymają następujące nagrody główne: 

a. I Nagroda Główna - nagroda pieniężną w wysokości 6000 zł - przyznana zostanie Uczestnikowi, który otrzymał za rok kalendarzowy obowiązywania 

Konkursu największą łączną kwotę dodatkowych nagród pieniężnych,  
b. II Nagroda Główna - nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł - przyznana zostanie Uczestnikowi, który otrzymał za rok kalendarzowy obowiązywania 

Konkursu drugą co do wielkości łączną kwotę dodatkowych nagród pieniężnych,  

c. III Nagroda Główna - nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł - przyznana zostanie Uczestnikowi, który otrzymał za rok kalendarzowy obowiązywania 

Konkursu trzecią co do wielkości łączną kwotę dodatkowych nagród pieniężnych, 
Uczestnik otrzyma za pośrednictwem e-maila informację o uprawnieniu do wypłaty nagrody pieniężnej. 

2. Uczestnik otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszego paragrafu w wysokości: 

a. 20 zł w przypadku, gdy w okresie obowiązywania Konkursu T&T Partners sp. z o.o. zawrze Umowę o świadczenie Usługi ,,ASYSTA PRAWNA” z osobą 
trzecią w wyniku polecenia przez Uczestnika, gdy polecenie zostanie potwierdzone w sposób wskazany w § 3 powyżej, 

b. określonej poniżej w przypadku, gdy w okresie obowiązywania Konkursu T&T Partners sp. z o.o. zawrze Kompleksową umowę o dochodzenie roszczeń 

odszkodowawczych z osobą trzecią w wyniku polecenia przez Uczestnika, gdy polecenie zostanie potwierdzone w sposób wskazany w § 3 powyżej: 

 - 30% wynagrodzenia netto pobranego przez Kancelarię od Klienta na drodze postępowania polubownego oraz 20% wynagrodzenia netto pobranego 
przez Kancelarię od Klienta na drodze postępowania sądowego w przypadku wyboru przez Uczestnika prowizyjnego wariantu nagradzania, 

 - określoną na podstawie tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w przypadku wyboru przez Uczestnika ryczałtowego wariantu 

nagradzania, 
c. 9 % wynagrodzenia netto pobranego przez Kancelarię od Klienta na drodze postępowania polubownego oraz 6 % wynagrodzenia netto pobranego 

przez Kancelarię od Klienta na drodze postępowania sądowego w przypadku gdy T&T Partners sp. z o.o. zawrze w okresie obowiązywania Konkursu 

Kompleksową umowę o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, a osobą polecającą jest osoba, która przystąpiła do Konkursu w wyniku polecenia 

przez Uczestnika, gdy polecenie zostanie potwierdzone w sposób wskazany w § 3 powyżej, 
d. obliczony według wzoru poniżej % wynagrodzenia netto pobranego przez Kancelarię od Klienta, jeżeli T&T Partners sp. z o.o. zawrze w okresie 

obowiązywania Konkursu Kompleksową umowę o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, a osobą polecającą jest osoba, która przystąpiła do 

Konkursu w konsekwencji polecenia przez Uczestnika, gdy polecenie zostanie potwierdzone w sposób wskazany w § 3 powyżej, pod warunkiem, że 
Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania nagrody pieniężnej na podstawie okoliczności, o których mowa w punkcie b  lub c.  
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 gdzie:  Sn=6% w przypadku odszkodowań dochodzonych na drodze polubownej, 
  Sn=4% w przypadku odszkodowań dochodzonych na drodze sądowej,  
  q=2 

n - ilość Uczestników uprawnionych do otrzymania nagrody pieniężnej za zawarcie danej Umowy - (minus) 2, 
nz - pozycja wśród uprawnionych do otrzymania nagrody pieniężnej za zawarcie danej Umowy, przy czym: nz jest liczbą należącą do 

przedziału od 1 do n, Uczestnik zajmujący pozycję numer 1 otrzyma najniższą nagrodę pieniężną z obliczonych wg. wzoru 
powyżej, Uczestnik zajmujący pozycję numer n otrzyma najwyższą nagrodę pieniężną z obliczonych wg. wzoru powyżej. 

 

e. 5 % wynagrodzenia netto pobranego przez Kancelarię od Klienta w przypadku, gdy T&T Partners sp. z o.o. w okresie obowiązywania Konkursu                       
w ramach Umowy o świadczenie Usługi ,,ASYSTA PRAWNA” zrealizuje usługę dodatkową dla osoby trzeciej w wyniku polecenia przez Uczestnika, 

gdy polecenie zostanie potwierdzone w sposób wskazany w § 3 powyżej, 

f. 3 % wynagrodzenia netto pobranego przez Kancelarię od Klienta w przypadku, gdy T&T Partners sp. z o.o. w okresie obowiązywania Konkursu                       

w ramach Umowy o świadczenie Usługi ,,ASYSTA PRAWNA” zrealizuje usługę dodatkową dla osoby trzeciej, a osobą polecającą jest osoba, która 
przystąpiła do Konkursu w wyniku polecenia przez Uczestnika, gdy polecenie zostanie potwierdzone w sposób wskazany w § 3 powyżej, 

Do wynagrodzenia netto pobranego przez Kancelarię od Klienta, o którym mowa w niniejszym regulaminie nie wlicza się kosztów zastępstwa procesowego 

pobranego przez Kancelarię. 
3. W związku z 14 - dniowym prawem odstąpienia osób trzecich od umów zawartych z T&T Partners sp. z o.o. - Uczestnikom przysługiwać będą nagrody 

określone w punkcie 2 powyżej po bezskutecznym upływie okresu wypowiedzenia umów, o których mowa w punkcie 2a, 

4. Warunkiem otrzymania dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa punkcie 2 niniejszego paragrafu jest udzielenie przez Uczestnika konkursu 

prawidłowej odpowiedzi na pytanie dotyczące usług świadczonych przez Organizatora w określonym poniżej terminie. Uczestnik w terminie 7 dni od 
zakończenia miesiąca kalendarzowego otrzyma za pośrednictwem e-maila pytanie, na które zobowiązany jest odpowiedzieć w terminie 72 h. Po udzieleniu 

prawidłowej odpowiedzi na pytanie, o którym mowa powyżej Uczestnik otrzyma w terminie 3 dni za pośrednictwem e-maila informację o uprawnieniu do 

wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. 
5. Wypłata nagród pieniężnych następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania Uczestnika za pośrednictwem e-maila o uprawnieniu do wypłaty 

nagrody pieniężnej. 

6. W celu otrzymania nagrody pieniężnej Uczestnik zobowiązany jest podać numer konta bankowego, na które nagroda pieniężna ma zostać przelana. 

7. W przypadku, gdy do realizacja wypłaty nagrody pieniężnej dokonywanej przez Organizatora niezbędne będzie otrzymanie od Uczestnika faktury VAT lub 
rachunku, opiewającego na kwotę widniejącą w informacji o uprawnieniu do wypłaty, o którym mowa w punkcie poprzednim, faktura lub rachunek powinny 

być przesłane na adres korespondencyjny Organizatora lub elektronicznie w formacie PDF na adres: 

8. W przypadku, gdy określenie wysokości dodatkowej nagrody pieniężnej zgodnie z punktem 2 niniejszego paragrafu będzie niemożliwe w okresie 
obowiązywania Konkursu, zostanie ona wypłacona Uczestnikowi z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszego paragrafu, gdy stanie się to możliwe. Wypłaty 

dodatkowych nagród pieniężnych po zakończeniu okresu obowiązywania Konkursu nie upoważniają Uczestnika do otrzymania nagród głównych, o których 

mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 

9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie nagrody, o których mowa w punkcie 1 oraz 2 powyżej, przepadają na rzecz Organizatora.  
 

§ 5 Opodatkowanie nagród 
1. W przypadku nagród pieniężnych, uzyskanych przez Uczestników będących Konsumentami, przed każdorazowym wydaniem nagrody Organizator jako 

płatnik, potrąci zryczałtowany podatek dochodowy, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. 



2. W przypadku nagród pieniężnych uzyskanych przez Uczestników będących Przedsiębiorcami, do poboru i przekazania właściwemu Urzędowi 

Skarbowemu właściwego podatku dochodowego zobowiązany jest Uczestnik, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

§ 6 Dane osobowe. 
1. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane na potrzeby udziału w Konkursie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.2017 r. o ochronie 

danych osobowych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator: T&T Partners sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Lea 114, 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000483252, o numerze NIP: 6772377618, Regon: 122969873.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody. 

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych swoich danych oraz do żądania ich poprawiania, uzupełnienia, jak również usunięcia na warunkach 
określonych w w/w Ustawie. 

5. Organizator jako administrator danych osobowych zobowiązany jest do ich ochrony, zapewnienia ich poufności oraz do ich przetwarzania w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo. Ponadto T&T Partners spółka z o.o. zobowiązany jest zapewnić by dane osobowe Klientów przetwarzane były wyłącznie 
przez uprawnionych pracowników T&T Partners w zakresie wymaganym do prawidłowego wykonania Usługi. 

6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 
§ 7 Postępowanie reklamacyjne 

1. Organizator przyjmuje skargi i reklamacje od Uczestników Konkursu w poniższej formie: 

 a. pisemnej – przesłanej na adres Organizatora: T&T Partners sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Lea 114, 
 b. w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Organizatora: biuro@partner-kancelaria,pl. 

2.  O wyniku rozpatrzenia skargi lub reklamacji, Uczestnik zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty 

otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

3.  Na złożoną skargę lub reklamację Organizator może udzielić odpowiedzi: 
 a. w postaci papierowej na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika; 

 b. za pomocą innego trwałego nośnika informacji tj. SMS, na wskazany numer telefonu Uczestnika; 

 c. za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail Uczestnika. 
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna. 

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym 

właściwym według przepisów postepowania cywilnego. 

6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład: 
a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 

Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłej z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych 

sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania 
stałych polubownych sądów konsumenckich. 

b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 

Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a T&T Partners sp. z o.o. 

Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz 
na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a T&T Partners sp. z o.o., korzystając także z bezpłatnej pomocy 

powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Porady 
udzielane są przez Federację Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866. 

Dodatkowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie internetowej 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl 

 
§ 8 Prawo odstąpienia od umowy.  

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne 

oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu określonego w zdaniu poprzedzającym wystarczy wysłanie, przed 

jego upływem, na adres siedziby T&T Partners ul. Lea 114, 30-133 Kraków jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu, np. według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą, a Uczestnik rezygnuje z udziału w Konkursie. 

2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. W razie odstąpienia od Umowy, T&T Partners ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. 

4. Zwrotu płatności T&T Partners dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób 

zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

5. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, Klient 
traci prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w dowolnym momencie. 
3.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy kodeks cywilny. 

4.  Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r. 

5.  Konkurs może powtarzać się w przyszłości lub zostać przedłużony. 
6.  Niniejszy regulamin zostanie przesłany Uczestnikowi na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail. Ponadto dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

 



Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU 
„PARTNER CLUB - Program partnerski” 

 

 

 
TABELA RYCZAŁTOWEGO OKREŚLANIA WYSOKOŚCI DODATKOWEJ NAGRODY PIENIĘŻNEJ: 

 

ETAP PRZEDSĄDOWY ETAP SĄDOWY 

G
RU

PA
 A

 
 

G
RU

PA
 B

 

G
RU

PA
 C

 

 
Przewidywana 

kwota 
odszkodowania 

 (w tys. PLN) 
 

 
Dodatkowa nagroda 

pieniężna (PLN) 

 
Kwota pozwu - 

Wartość 
Przedmiotu Sporu 

(w tys. PLN) 

 
Dodatkowa nagroda 

pieniężna (PLN) 

1     do 1 25 do 5 40 
1     1-2 35 5-10 110 
1 2   2-5 75 10-15 200 
  2   5-10 170 15-20 270 
  2   10-20 460 20-30 400 
  2 3 20-30 600 30-50 560 
    3 30-50 960 50-100 960 
    3 >50 1520 >100 1600         

1 1 1 GRUPA A - obejmuje: ogólne potłuczenia, skręcenie kręgosłupa szyjnego, lekki wstrząs mózgu  

2 2 2 GRUPA B - obejmuje: wstrząśnienie mózgu, złamania 
   

3 3 3 GRUPA C - obejmuje: ciężkie złamania, obrażenia wielonarządowe, zgon (świadczenie dla rodziny zmarłego) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Załącznik nr 2 do REGULAMINU KONKURSU 
„PARTNER CLUB - Program partnerski” 

 

 

 
 

 

 

 

__________________________ 
 
 
___________________________ 
 
 
___________________________ 
 
 
 
         T&T Partners sp. z o.o. 
         ul. Lea 114 
         30-133 Kraków 
  
  
 
 

OŚWIADCZENIE 
O ODSTĄPIENIU W TERMINIE 14 DNI OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

 

Oświadczam, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) 

odstępuję od umowy zawartej w dniu           /        /                roku dotyczącej udziału w Konkursie „PARTNER CLUB 
- Program partnerski”. 
 

  

  

 
 

___________________________                                                              ____________________________________ 

         miejscowość i data                                                                                        czytelny podpis 
  

  

 

  
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować T&T Partners sp. z.o.o z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ulicy Lea 114 o 

swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia 
od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy: 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później 
niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy 

przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne 

rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

  
  
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym pouczeniem ____________________________________________. 
                                                                                                                                            data oraz podpis konsumenta 

 
 
 
 
  


