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REGULAMIN PROMOCJI BPS FAKTOR S.A. 

„ZERO PROWIZJI OD FAKTURY” 
 

§ 1. 

Promocja prowadzona pod nazwą „ZERO PROWIZJI OD FAKTURY” (zwana dalej „Promocją”), dotyczy produktów 

„Faktoring z Regresem” oraz „Faktoring bez Regresu” (zwane dalej „Produktem”), oferowanych przez BPS Faktor S.A. 

z siedzibą w Warszawie dla wszystkich nowych klientów. 

 

§ 2. 

Organizatorem Promocji jest BPS Faktor S.A.. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 81, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 380396, NIP 

5272650393, REGON 142846942, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.000.000 zł, w całości opłaconym  (zwana dalej 

„BPS Faktor S.A.”). Przy realizacji Promocji BPS Faktor S.A. współpracuje z Bankiem.  

§ 3. 

Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych.  

 

§ 4. 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą tj. przedsiębiorca, który 

spełnia warunki udziału w Promocji określone w § 5 niniejszego Regulaminu (zwany dalej „Uczestnikiem 

Promocji”) i nie podlega wyłączeniu na podstawie ust. 2 poniżej.  

2. Z Promocji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy na dzień rozpoczęcia okresu Promocji posiadali już w 

BPS Faktor S.A.   usługę faktoringu.  

 

§ 5. 

Warunkiem udziału w Promocji jest:  

1) zawarcie w okresie Promocji umowy na Produkt z BPS Faktor S.A. (zwanej dalej „Umową”),  

2) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.  

 

§ 6. 

Promocja obowiązuje w okresie od 01 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.  

 

§ 7. 

1. Każdy Uczestnik Promocji otrzyma bonus w postaci zwolnienia z prowizji faktoringowej od nabytych 

wierzytelności oraz prowizji faktoringowej od wykupionych wierzytelności1 (dalej: „Prowizja faktoringowa”) 

w okresie 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy, o ile Umowę zawarto w okresie Promocji, określonym w § 6 

niniejszego Regulaminu.  

2. BPS Faktor S.A. nie naliczy Uczestnikowi Promocji Prowizji faktoringowej w ramach Umowy w okresie 3 

miesięcy od daty zawarcia Umowy. BPS Faktor S.A. rozpocznie naliczanie Prowizji faktoringowej  od faktur 

przedstawionych do sfinansowania po upływie tego okresu zgodnie z warunkami Umowy.  

 

 

 

 
1 Promocja nie dotyczy innych opłat, w tym dyskonta lub odsetek procentowych od wykupionych wierzytelności. 
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§ 8. 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika lub przedstawiciela Uczestnika jest BPS Faktor S.A. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przystąpieniem do Promocji BPS Faktor S.A. „ZERO 

PROWIZJI OD FAKTURY”.  

3. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym o celach przetwarzania i przysługujących 

prawach dostępne jest dokumentach związanych z Produktem oferowanym przez BPS Faktor S.A. 

 

§ 9. 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki, tj. 

https://bpsfaktor.pl/. 

2. Uczestnik Promocji ma prawo zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie.  

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dla Klientów prowadzonymi przez BPS Faktor S.A.  

4. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników Promocji na zasadach 

opisanych w Umowie.  

5. Spółka ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie Promocji bez 

konieczności podawania przyczyn zmiany. 

6. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym 

celu Spółka może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź 

przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza go z udziału w Promocji, o ile 

wątpliwości Spółki są uzasadnione. 

7. Każdy Uczestnik przystępujący do Promocji wyraża zgodę na treść Regulaminu i go akceptuje oraz zobowiązuje 

się przestrzegać jego postanowień. 

 
 

 

Podpis Klienta : ……………………………………………… 

(data i czytelny podpis) 

 

https://bpsfaktor.pl/

