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Regulamin programu Certyfikat Bisnode 
 
BISNODE POLSKA SP. Z O.O., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa | NIP: 7742855054 | REGON: 140015088 | KRS: 0000228478 | Nr D-U-

N-S: 522111111 | Tel: +48 22 278 26 26, | Strona internetowa: www.bisnode.pl | Bank obsługujący: mBank 

02114021050000491803001004 | Kapitał zakładowy: 1 075 000,00 PLN  
 

I. PRZEDMIOT REGULAMINU 
Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad, procedur, trybu i warunków przyznawania Certyfikatu Bisnode. 
 

II. DEFINICJE 
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:  
Regulamin – niniejszy regulamin opublikowany pod adresem: https://www.bisnode.pl/produkty/certyfikat-aaa/, 
Program – program polegający na przyznawaniu Certyfikatu Bisnode uczestnikom spełniającym warunki jego otrzymania, 
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, o kapitale zakładowym w wysokości 
1 075 000,00 zł, 
Uczestnik – przedsiębiorca, którego dane finansowe umożliwiają przyznanie Certyfikatu Bisnode,  
Certyfikat Bisnode – przyznawany przez Organizatora Programu certyfikat potwierdzający bardzo dobre wyniki finansowe, które 
przyczyniły się do wysokiego Ratingu Uczestnika. Certyfikat Bisnode dzieli się na trzy rodzaje: AAA, AA i A. Rodzaj nadawanego Certyfikatu 
Bisnode zależy od wielkości zysku netto sprzedaży Uczestnika w badanym roku obrotowym. 

 
III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU 

1. Wymogiem przystąpienia do Programu jest łączne wystąpienie następujących warunków:  
a) posiadanie przez Organizatora Programu sprawozdania finansowego Uczestnika Programu za badany, pełny rok 

obrotowy, które zgodnie z przyjętymi przez Organizatora Programu technikami, środkami badawczymi i stosowaną 
metodologią potwierdza wysoki poziom płynności, zdolności finansowej i rentowności Uczestnika, 

b) prowadzenie przez Uczestnika działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki 
akcyjnej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

c) zysk netto Uczestnika ze sprzedaż w badanym roku obrotowym: 
 mieścił się w przedziale 500 000 zł a 999 999 zł - Uczestnikowi przyznaje się wówczas Certyfikat Bisnode A lub  
 przekroczył 1 000 000 zł ale nie był wyższy niż 9 999 999 zł - Uczestnik otrzymuje wówczas Certyfikat Bisnode AA 

lub 
 był równy lub przekroczył 10 000 000 zł – Uczestnikowi przyznaje się wówczas Certyfikat Bisnode AAA, 

d) złożenie przez Uczestnika formularza zamówienia (dalej: „Zamówienie”), co polega na jego prawidłowym i rzetelnym 
wypełnieniu, a następnie e-mailowym przesłaniu skanu podpisanego Zamówienia Organizatorowi Programu, 

e) zapoznanie się przez Uczestnika z Regulaminem, zaakceptowanie jego treści i zobowiązanie się do jego przestrzegania, 
f) terminowe uiszczenie przez Uczestnika opłaty zgodnie z Zamówieniem. 

2. Przystąpić do Programu i otrzymać Certyfikatu Bisnode nie może Uczestnik, który w badanym, pełnym roku obrotowym nie 
odnotował zysku finansowego. 

3. Jeżeli Organizator Programu nie posiada we własnej bazie danych sprawozdania finansowego wskazanego w ust. 1 pkt. c powyżej, 
przyznanie Certyfikatu Bisnode może nastąpić po przeprowadzeniu weryfikacji przesłanego przez Uczestnika pełnego 
sprawozdania finansowego lub danych finansowych za rok obrotowy, którego ma dotyczyć Certyfikat Bisnode. Uczestnik ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych przesłanych Organizatorowi Programu zgodnie z 
postanowieniami zdania poprzedzającego. 

4. Przesłane Zamówienie powinno zostać podpisane przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Uczestnika. W 
przypadku, gdy Uczestnika reprezentuje pełnomocnik do Zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo określające jego 
zakres. Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzedzającymi powinno być podpisane przez osobę/ osoby upoważnione 
do reprezentacji Uczestnika. 

5. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniem się 
Uczestnika do jego przestrzegania.  
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IV. PRZYZNAWANIE CERTYFIKATU BISNODE 
1. W pierwszej kolejności Organizator Programu przeprowadza weryfikację Uczestnika pod kątem spełniania przez niego warunków 

przystąpienia do Programu, o których mowa w rozdziale III ust. 1 pkt. a – c niniejszego Regulaminu.  
2. W terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dokonania przez Uczestnika wpłaty - na rachunek bankowy Organizatora 

Programu - kwoty w wysokości wskazanej w Zamówieniu lub uprzednio przesłanej Uczestnikowi ofercie, Uczestnikowi Programu 
zostanie wysłany Certyfikat Bisnode w formie przez niego wybranej.  

3. Certyfikat Bisnode może być przyznany w formie drukowanego, oprawionego certyfikatu lub certyfikatu w formie elektronicznej 
(plik pdf). 

4. Certyfikat Bisnode przyznawany jest w języku polskim. 
5. Badanie wiarygodności finansowej Uczestnika w ramach Programu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, nie 

podlegają żadnej opłacie.  
 

V. UPRAWNIENIA UCZESTNIKA 
1. Uczestnik, któremu został przyznany Certyfikat Bisnode ma prawo posługiwania się nim wyłącznie wraz ze wskazaniem roku, za 

który został nadany.  
2. Uczestnik uzyskuje prawo posługiwania się informacją o przyznanym Certyfikacie Bisnode 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, a także w ramach akcji marketingowo – 
reklamowych.  

3. Uczestnik Programu nie jest zobowiązany do aktualizacji przyznanego Certyfikatu Bisnode, w tym nie ma obowiązku przesyłania 
Organizatorowi Programu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Uczestnika po przyznaniu Certyfikatu Bisnode.  
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy Regulamin określa w sposób wyłączny prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz Uczestnika. Wszelkie informacje 

o Programie dostępne w materiałach reklamowych lub marketingowych mają wyłącznie charakter informacyjny.  
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Programu lub zgłoszenia odnoszące się do naruszeń Regulaminu winny 

być przekazywane Organizatorowi Programu za pomocą poczty elektronicznej na adres: marketing.pl@bisnode.com lub poczty 
tradycyjnej na adres siedziby Organizatora Programu: ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa. O decyzji Organizatora Programu 
Uczestnik zostaje powiadomiony drogą elektroniczną na adres elektroniczny, z którego wysłana została reklamacja lub zgłoszenie, 
bądź pisemnie na adres wskazany do korespondencji. 

3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.  
4. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich za wyniki, przeprowadzanego w ramach 

Programu, badania wiarygodności finansowej Uczestnika.  
5. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Programu Uczestnika, którego działania są sprzeczne z 

prawem lub Regulaminem.  
6. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do odmowy weryfikacji i analizy danych finansowych Uczestnika, jeżeli prowadzi on 

działalność gospodarczą przez okres krótszy niż rok, w tym w przypadku dokonania przez Uczestnika zmiany formy prawnej 
prowadzenia działalności gospodarczej, a ilość danych finansowych uniemożliwia Organizatorowi Programu dokonanie 
poprawnej oceny wiarygodności biznesowej Uczestnika.  

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu przyznania Certyfikatu Bisnode będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora 
Programu.  

8. Regulamin wchodzi w życiem z dniem 1.10.2019 roku.  
9. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z treścią Ogólnych Warunków Umów Bisnode Polska (dalej: „OWU”), 

pierwszeństwo stosowania mają zapisy niniejszego Regulaminu. 
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 
 
 


