REGULAMIN SYSTEMU PREMIOWYCH KART PŁATNICZYCH
BONUS SYSTEMS POLSKA S.A.
1. Bonus Systems Polska S.A. zobowiązuje się do przekazania Klientowi premiowych kart płatniczych, natomiast
Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za premiowe karty płatnicze wraz z prowizją.
2. Obowiązujący podatek VAT zostanie naliczony tylko od opłaty za wydanie karty, prowizji lub opłaty
manipulacyjnej.
3. Opłata manipulacyjna w wysokości 30zł (plus VAT) jest opłata stałą, naliczaną do każdej przesyłki.
4. Wydanie premiowych kart płatniczych Klientowi nastąpi dopiero po wpłynięciu za nie pełnej należności (wraz z
prowizją i z VAT na rachunek bankowy Bonus Systems Polska S.A.) w terminie do 3 dni (roboczych) lub w innym
późniejszym terminie określonym przez Klienta.
5. Premiowe karty płatnicze są ważne do dnia uwidocznionego na nich włącznie i mogą być realizowane we
wszystkich punktach akceptujących karty płatnicze Visa Electron. Punkty te będą oznakowane na zewnątrz w
odpowiedni sposób, w szczególności poprzez zamieszczenie naklejki z logo Visa Electron.
6. Bonus Systems Polska S.A. zobowiązuje się do przekazania premiowych kart płatniczych Klientowi w ilości i
wartości załadowania zgodnymi ze złożonym zamówieniem.
7. Wydawanie premiowych kart płatniczych Klientowi będzie miało miejsce wyłącznie poprzez dostarczenie kart na
adres przez niego wskazany. Premiowe karty płatnicze zostaną wydane wyłącznie osobie upoważnionej do odbioru
na zamówieniu (punkt 3 zamówienia).
8. Premiowe karty płatnicze na czas transportu są nieaktywne. Klient aktywuje karty przez przesłanie faksem
wniosku o aktywację, który stanowi integralną część przesyłki z kartami do Klienta.
9. Bonus Systems Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za premiowe karty płatnicze, które zostały utracone lub
uszkodzone po ich wydaniu Klientowi. Istnieje możliwość zastrzeżenia karty dzwoniąc pod numer telefonu:
(22) 692 24 39 (całodobowa infolinia).
10. Za wydanie nowej karty w miejsce utraconej/uszkodzonej i zastrzeżonej pobierana jest opłata, której wysokość
reguluje oddzielny regulamin Użytkownika karty.
11. Bonus Systems Polska S.A. zobowiązany jest do wystawienia Klientowi faktury VAT w momencie dostawy
premiowych kart płatniczych na kwotę odpowiadającą prowizji powiększonej o obowiązujący podatek VAT oraz
notę księgowo - obciążeniową ( bez podatku VAT) na wartość środków doładowanych na premiowych kartach
płatniczych.
12. Klient jest zobowiązany do poinformowania użytkowników premiowych kart płatniczych o tym, że:
- mogą być one użyte wyłącznie jako forma zapłaty we wskazanych punktach określonych w punkcie 5,
- nie podlegają wymianie na gotówkę,
- premiowe karty płatnicze posiadają termin ważności, po upływie, którego nie można nimi dokonywać płatności.
13. Klient zobowiązany jest do przechowywania danych oraz wzoru podpisu Użytkownika karty w swojej
dokumentacji.
14. Klient oświadcza, że upoważnia Bonus Systems Polska S.A. do wystawiania faktur VAT bez podpisu, dane do
faktur zostały określone na druku zamówienia (punkt 1 zamówienia).
UŻYWANIE KART PŁATNICZYCH REGULUJĄ ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWNE.
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