Gdynia, 10.04.2020r.

REGULAMIN SKONTO BFI

1.

Postanowienia Ogólne

1.1 Przed przystąpieniem do programu SKONTO BFI partner powinien zapoznać się

z postanowieniami niniejszego regulaminu. Przystępując do programu SKONTO BFI
partner zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

1.2 Właścicielem i organizatorem niniejszego programu jest BFI Sp. z o.o. Sp. k., Aleja
Zwycięstwa 173, 81-521 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod
numerem KRS 0000713577 oraz jako płatnik Podatku od Towarów i Usług pod numerem
NIP:5862323399
1.3 Z programu SKONTO BFI mogą korzystać wyłącznie podmioty zarejestrowane na terenie
Polski oraz krajów UE będących podwykonawcami i świadczącymi usługi na rzecz BFI Sp.
z o. o. sp k.

2. Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione
znaczenie:
2.1 SKONTO BFI – program przyśpieszonych płatności dla podwykonawców BFI Sp. z o. o. sp. k.
umożliwiający wypłatę należnego w ustalonym i skróconym terminie płatności

2.2 REGULAMIN SKONTO BFI – niniejszy regulamin programu SKONTO BFI, określający zasady
i warunki rozliczeń w ramach programu oraz obowiązki korzystających i organizatora
programu
2.3 PARTNER/UCZESTNIK – podwykonawcy, zleceniobiorcy firmy BFI Sp. z o. o sp. k.,
wystawiających faktury na BFI Sp. z o. o. sp. k za zrealizowane usługi na rzecz BFI Sp. z o. o. sp.k.
2.4 ORGZANIZATOR PROGRAMU – firma BFI Sp. z o. o. sp. k.
2.5 PRZEWOŹNIK KONTRAKTOWY – podwykonawca firmy BFI Sp. z o. o. sp. k posiadający umowę
współpracy z BFI Sp. z o. o. Sp. k. regulującą relacje między stronami

2.6 PRZEWOŹNIK SPOTOWY – podwykonawca nie posiadający umowy współpracy, realizujący
na rzecz BFI Sp. z o. o. sp. k zlecenia nieregularnie

3. Warunki uczestnictwa w programie
3.1 Uczestnikiem programu może być firma wykonująca na rzecz BFI Sp. z o. o. sp. k. usługi,
fakturowane wg. indywidualnych ustaleń, która po akceptacji pisemnej przez BFI Sp. z o. o. sp.

k. (*dopuszcza się formę mailową) zastosuje się do instrukcji skorzystania z programu
SKONTO BFI. Decyzję dot. akceptacji przystąpienia do skonta podejmują Liderzy Zespołów lub
Zarząd (kontakty znajdą Państwo na stronie internetowej www.bfi.pl w zakładce O NAS)

3.2 Instrukcja oraz warunki programu SKONTO BFI dla przewoźników kontraktowych
z indywidualnymi warunkami zostały dostarczone drogą mailową do wybranych
podwykonawców i na bieżąco będą udostępniane podwykonawcom kwalifikującym się do
grona floty kontraktowej zgodnie z pkt. 2.5.
3.3 Instrukcja oraz warunki programu SKONTO BFI dla przewoźników spotowych znajduje się
na stronie internetowej pod adresem: www.bfi.pl/skonto oraz w każdorazowym zleceniu
przesyłanym drogą mailową przed realizacją usługi na rzecz BFI Sp. z o. o. sp. k.

4. Warunki rozliczania w programie SKONTO BFI
4.1 Skorzystanie z program SKONTO BFI odbywa się na z góry określonych warunkach wg,
poniższego schematu:

KROK 1.
WYSTAWIENIE FAKTURY ZA USŁUGĘ NA RZECZ BFI SP. Z O. O. SP. K NA WARTOŚĆ USTALONĄ W
ZLECENIU
KROK 2.
WYSTAWIENIE FAKTURY KORYGUJĄCEJ POMNIEJSZONEJ O WARTOŚĆ WYBRANEGO SKONTA

WRAZ Z ZAZNACZENIEM (NP. W UWAGACH) WARTOŚĆ % WYBRANĄ PRZEZ PODWYKONAWCĘ
KROK 3.
PRZESŁANIE ELEKTRONICZNYCH FAKTUR ORAZ SKANÓW DOKUMENTÓW NA ADRES MAILOWY BFI
SP. Z O. O. SP. K.: invoice@bfi.pl
KROK 4.
DOSTARCZENIE POPRAWNIE WYSTAWIONYCH FAKTUR WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW
RANSPORTOWYCH NA ADRES:

ALEJA ZWYCIESTWA 173, 81-521 GDYNIA
4.2 BFI Sp. z o. o. sp. k po akceptacji przesłanej faktury wraz z kompletem dokumentów ma
prawo do dokonania rozliczenia zgodnie ze wskazanym terminem ustalonym w ramach
programu SKONTO BFI liczony od dnia następnego po otrzymaniu i zaksięgowaniu faktury
podwykonawcy.

5. Polityka Prywatności
5.1 Cała treść polityki prywatności dostępna do pobrania pod adresem:
https://bfi.pl/polityka-prywatnosci
lub może zostać przesłana na adres mailowy podwykonawcy na wyraźne życzenie przesłane
drogą mailową na adres hello@bfi.pl

6. Zasady postępowania reklamacyjnego
4.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego programu SKONTO BFI, partnerzy mogą

zgłaszać przez cały czas trwania programu wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem

poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste na adres biura organizatora:
BFI Sp. z o. o. sp. k. ALEJA ZWYCIESTWA 173, 81-521 GDYNIA. O zachowaniu terminu do wniesienia
reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora.
4.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika jak

również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść roszczenia reklamacyjnego oraz
własnoręczny podpis reklamującego.

4.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
organizatora (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Organizator
rozpatrywać będzie reklamacje uczestników, złożone wyłącznie w formie pisemnej, na
podstawie regulaminu. Uczestnik zostanie o decyzji organizatora powiadomiony listem
poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
4.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do

niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.

5.1

7. Postanowienia końcowe

Regulamin programu SKONTO BFI jest jawny i powszechnie dostępny na stronie

internetowej organizatora pod adresem: www.bfi.pl, a także w biurze organizatora:
BFI Sp. z o.o. sp. k., Aleja Zwycięstwa 173, 81-521 Gdynia.

5.2 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące

przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5.3 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z niniejszym programem
mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: hello@bfi.pl lub
telefonicznie pod numerem telefonu +48 58 690 73 85 w dni robocze tj. od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą
operatora).

5.4 Organizator programu zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w dowolny

momencie jego trwania o czym poinformuje uczestników pisemnie drogą mailową.

Wszystkie zaakceptowane rozliczenia na dzień zakończenia zostaną spłacone przez
Organizatora.
5.5 Przedmiotowy regulamin obowiązuje od dn. 14.04.2020r.

