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I. PRZEDMIOT REGULAMINU 

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad, procedur, trybu i warunków przyznania Bisnode 
Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej. 

II. DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

Regulamin – niniejszy Regulamin opublikowany pod adresem: http://www.bisnode.pl/regulaminy/  
 
Organizator Programu – Bisnode Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,  Plac Europejski 2, 00-844 
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000228478, posiadająca NIP 7742855054, 
REGON: 140015088 i kapitał zakładowy w wysokości 1 075 000,00 zł. 

Uczestnik Programu – przedsiębiorca prowadzący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zarejestrowaną działalność 
gospodarczą, w szczególności w formie indywidualnej działalności gospodarczej, spółdzielni, spółki cywilnej albo 
spółki prawa handlowego, którego dane finansowe umożliwiają na przyznanie Bisnode Certyfikatu Wiarygodności 
Biznesowej. 

Bisnode Certyfikat Wiarygodności Biznesowej – przyznawany przez Organizatora Programu certyfikat 
potwierdzający rzetelność płatniczą oraz wysoki poziom zdolności i płynności finansowej Uczestnika Programu. 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU 

1. Organizator informuje Uczestnika Programu o możliwości udzielenia Bisnode Certyfikatu Wiarygodności 
Biznesowej. Warunkiem przystąpienia do Programu jest spełnienie łącznie następujących warunków: 
 

a. Posiadanie przez Organizatora Programu sprawozdania finansowego Uczestnika Programu za ostatni pełny rok 
obrachunkowy, które zgodnie z przyjętymi przez Organizatora Programu techniką, środkami badawczymi i 
stosowaną metodologią potwierdza wysoki poziom płynności, zdolności finansowej i rentowności Uczestnika 
Programu oraz znikomy poziom jego zadłużenia, 

b. Prawidłowe i rzetelne wypełnienie oraz przesłanie do Organizatora Programu przez Uczestnika Programu, 
faxem lub mailem, formularza zamówienia, 

c. Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Uczestnika Programu,  
 
d.   Uiszczenie opłaty zgodnie z Ofertą 

2. Jeżeli Organizator Programu nie posiada we własnej bazie danych sprawozdania finansowego wskazanego w 
pkt. III.1 ppkt. a Regulaminu lub jeżeli Uczestnik Programu na mocy przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 
września 1994 r. nie miał obowiązku do sporządzania sprawozdania finansowego, przyznanie Bisnode Certyfikatu 
Wiarygodności Biznesowej może nastąpić po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji przesłanego przez 
Uczestnika Programu aktualnego sprawozdania finansowego lub danych finansowych za ostatni pełny rok 
obrotowy. Uczestnik Programu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych przesłanych 
Organizatorowi Programu. 
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3. Przesłany formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany przez osobę/osoby upoważnione do 
reprezentowania Uczestnika Programu. W przypadku, gdy Uczestnika Programu reprezentuje pełnomocnik do 
formularza zgłoszeniowego musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez 
osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika Programu. 
 
4. Przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego do Organizatora Programu jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. 

IV. PRZYZNAWANIE „BISNODE CERTYFIKATU WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ” 

1. Organizator Programu przed wydaniem decyzji dotyczącej możliwości przyznania Bisnode Certyfikatu 
Wiarygodności Biznesowej przeprowadza, pod kątem formalnym, weryfikację przesłanego przez Uczestnika 
Programu formularza zgłoszeniowego. 
 

2. W przypadku nie posiadania przez Organizatora Programu we własnej bazie danych sprawozdania 
finansowego Uczestnika Programu, Organizator Programu dokonuje, przy użyciu techniki, środków badawczych i 
metodologii stosowanej przez Bisnode Polska, weryfikacji i analizy wiarygodności biznesowej przesłanych przez 
Uczestnika Programu danych finansowych wskazanych w pkt. III.2 Regulaminu. 
 

3. O pozytywnej decyzji dotyczącej możliwości przyznania Bisnode Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej 
Uczestnik Programu zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w formularzu 
zgłoszeniowym. W terminie 30 dni od dokonania przez Uczestnika Programu wpłaty na rachunek bankowy 
Organizatora Programu kwoty w wysokości odpowiednio wskazanej w Ofercie Uczestnikowi Programu zostanie 
wysłany Bisnode Certyfikat Wiarygodności Biznesowej w formie przez niego wybranej w formularzu 
zgłoszeniowym. 
 

4. Bisnode Certyfikat Wiarygodności Biznesowej może być przyznany, zgodnie z Ofertą w dwóch formach:  

- Grawerowany Certyfikat w wybranej wersji językowej 

- Elektroniczne potwierdzenie wiarygodności na stronę internetową 

Uczestnik dokonuje wyboru formy Certyfikatu poprzez wypełnienie i przesłanie formularza 
zgłoszeniowego, zgodnie z Ofertą. 

5. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do:  
 
a.  niezakwalifikowania do Programu Uczestnika Programu, który nadesłał Organizatorowi Programu niepełny 
bądź nieczytelny formularz zgłoszeniowy. 
 
 

b.  przetwarzania przesłanych przez Uczestnika Programu danych finansowych wskazanych w pkt. III.2 
Regulaminu. 
 

c.  automatycznego nadania Certyfikatu za kolejny rok, jeśli Uczestnik Programu spełnia warunki wskazane w pkt. 
III.1 ppkt. a, po uprzednim poinformowaniu mailowym Uczestnika Programu o posiadaniu nowych danych i 
możliwości nadania nowego Certyfikatu, na adres zawarty w formularzu zamówienia. Jeśli Uczestnik Programu w 
terminie 14 dni wygaśnięcia rocznej licencji nie złoży oświadczenia o rezygnacji z kolejnej certyfikacji zobowiązany 
będzie spełnić wszelkie obowiązki zawarte w Regulaminie, w tym zapłacić wystawioną przez Organizatora 
Programu fakturę VAT. 

d.  prezentowania przez rok od momentu podpisania formularza zamówienia aktualnej, pozytywnej kondycji 
firmy Uczestnika Programu, na stronach partnerskich. Prezentacja może również nastąpić na stronie 
internetowej Uczestnika Programu, jeśli jako formę przyznania certyfikatu, o której mowa w pkt. IV.4, 
wybierze „Elektroniczne potwierdzenie wiarygodności na stronę internetową.” Jeśli kondycja firmy  
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Uczestnika Programu w ciągu roku od przyznania „Bisnode Certyfikat Wiarygodności Biznesowej” ulegnie 
pogorszeniu informacja o aktualnej kondycji firmy zostanie ukryta do momentu ponownego spełnienia 
kryteriów o których mowa w ust III pptk 1.  
 
6. Badanie wiarygodności finansowej Uczestnika Programu na zasadach określonych niniejszym 
Regulaminem nie podlegają żadnej opłacie. 
 

V. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROGRAMU 

Uczestnik Programu, któremu został przyznany „Bisnode Certyfikat Wiarygodności Biznesowej” ma prawo 
posługiwania się tym Certyfikatem ze wskazaniem roku, w który został nadany, w tym uzyskuje prawo 
posługiwania się informacją o przyznanym Certyfikacie w oficjalnych informacjach i wszelkich kontaktach 
wewnętrznych i zewnętrznych, w tym umieszczania informacji o jego przyznaniu w materiałach promocyjnych i 
reklamowych na papierze firmowym, wizytówkach, stronie internetowej Uczestnika Programu, w akcjach 
marketingowo – reklamowych. Uczestnik Programu nie jest zobowiązany do aktualizacji przyznanego „Bisnode 
Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej”, w tym nie posiada obowiązku przesyłania Organizatorowi Programu 
sprawozdań finansowych sporządzonych przez Uczestnika Programu po przyznaniu Certyfikatu. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin określa w sposób wyłączny prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki 
Uczestników Programu. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych lub 
marketingowych mają wyłącznie charakter informacyjny. 
 

2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz 
dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. 
 

3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Programu lub osób trzecich za dokonaną 
przez nich ocenę przeprowadzonej weryfikacji. 
 

4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do odrzucenia przekazanego formularza 
zgłoszeniowego, bez podania przyczyny. 
 

5. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do odmowy weryfikacji i analizy danych finansowych Uczestnika 
Programu, jeżeli prowadzi on działalność gospodarczą przez okres krótszy niż rok, w tym w przypadku dokonania 
przez Uczestnika Programu zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, a ilość danych 
finansowych uniemożliwia Organizatorowi Programu dokonania poprawnej oceny wiarygodności biznesowej 
Uczestnika Programu. 
 

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu przyznania „Bisnode Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej” będą 
rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, według regulaminu tego 
sądu. 
 

7. Organizator Programu zastrzega, że podanie danych osobowych Uczestnika Programu jest dobrowolne, ale 
niezbędne w celu przystąpienia do niniejszego Programu. Uczestnikom Programu przysługuje prawo wglądu do 
danych osobowych objętych formularzem zgłoszeniowym i możliwość ich zmiany i poprawiania.  

8. Regulamin obowiązuje od dnia 21.06.2017 r. 
 

 

 


