
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRZEDSTAWICIELI 
Tekst jednolity obowiązujący od dnia 01.06.2020 r. 

 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

 

1. Regulamin Wynagradzania Przedstawicieli (zwany dalej Regulaminem”) określa zasady wynagradzania i 
strukturę Przedstawicieli DSA Investment S.A. (dalej „DSA” lub „Spółka”). 

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Umów przedstawicielskich zawieranych przez DSA Investment 
S.A. z siedzibą we Wrocławiu z Przedstawicielami Spółki.  
 

§ 2 
 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 
 
1) DSA/Spółka – DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000391830, NIP 899-27-23-377, REGON 021642423, posiadającą kapitał 
zakładowy 1.000.000 zł, wpłacony w całości; 

2) Przedstawiciel – osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej lub przedsiębiorcę, z którym 

Spółka zawarła Umowę Przedstawicielską, wykonującą czynności pośrednictwa na zasadach określonych 
Umową Przedstawicielską i Regulaminem; 

3) Struktura – sieć sprzedaży DSA (sieć Przedstawicieli), zbudowaną hierarchicznie; 
4) Tandem –współdziałanie dwóch Przedstawicieli przy pośrednictwie bądź przy zawarciu umowy z jednym 

Klientem bez możliwości zgłoszenia tej samej Sprawy w innym Projekcie Sprzedażowym; 
5) Klient - każdy podmiot potencjalnie zainteresowany usługami, w sprzedaży których pośredniczy DSA, 

w szczególności osobę fizyczną uprawnioną do dochodzenia roszczeń z tytułu zawarcia jako konsument 
umowy kredytu/pożyczki indeksowanej bądź denominowanej do waluty obcej w związku z zastosowaną przez 
bank konstrukcją indeksacji oraz ubezpieczeń z nią powiązanych. 

6) Sprawa przyjęta do prowadzenia – sprawę Klienta przekazaną przez Przedstawiciela, zarejestrowaną w 
systemie teleinformatycznym  VOTUM ROBIN LAWEYRS S.A. z siedzibą w Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56 i, 

53-012 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej , VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000273033, NIP 899-25-90-002, REGON 020447530, 
posiadająca kapitał zakładowy 4,770.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej VRL), spełniającą przyjęte przez 

VRL wymogi formalne oraz merytoryczne, w której VRL podjęła decyzję o zawarciu umowy z Klientem–
obejmująca dochodzenie na rzecz osób uprawnionych roszczeń z tytułu umowy kredytu/pożyczki 
indeksowanej bądź denominowanej do waluty obcej w związku z zastosowaną przez bank konstrukcją 
indeksacji oraz ubezpieczeń z  nią powiązanych – (dalej: Sprawa bankowa). W przypadku, gdy roszczenia 
klienta dotyczą umowy pożyczki, przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcie „kredyt” rozumie się 
odpowiednio także „pożyczkę”;  

7) Okres rozliczeniowy – ograniczony przedział czasu, wynoszący 1 (jeden) pełny miesiąc kalendarzowy, 

kończący się ostatniego dnia każdego miesiąca, przy czym na potrzeby rozliczenia wynagrodzenia uwzględnia 
się datę rejestracji sprawy, w rozumieniu definicji określonej w pkt 14 poniżej; 

8) Roszczenie główne – wartość dochodzonej na rzecz Klienta kwoty pieniężnej, bez odsetek i innych 

należności ubocznych, od której nalicza się honorarium VRL;  
9) Wartość sprawy - wartość Roszczenia głównego, zgłoszonego w Sprawie bankowej; 
10) Konsultant  – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości 

prawnej, wykonującą na rzecz Spółki czynności, w szczególności czynności promocyjne i informacyjne za 
wynagrodzeniem, na warunkach określonych w zawartej ze Spółką umowie;  

11) Umowa przedstawicielska – umowę agencyjną wykonywaną w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej lub umowę zlecenia, której przedmiotem jest pośrednictwo lub zawieranie z Klientami 
(Kontrahentami) umów na rzecz VRL, a także, w przypadkach przewidzianych umową lub Regulaminem, 
wykonanie przez Przedstawiciela dodatkowych czynności; 

12) Panel przedstawiciela - strona internetowa dedykowana dla Przedstawicieli, prowadzona pod adresem: 

panel.votum-sa.pl, której zawartość dostępna jest po zalogowaniu; 
13) (Skreślony); 
14) Rejestracja sprawy – dzień, w którym dokumentacja sprawy została nadana na poczcie listem poleconym, 

przekazana kurierowi lub złożona przez Przedstawiciela w siedzibie VRL; 
15) Nadanie dokumentacji – 7 dni roboczych od daty podpisania umowy przez obie strony umowy; 
16) Data podpisania umowy – data późniejszego podpisu, na potrzeby rozliczenia wynagrodzenia w sytuacji, 

gdy po zamknięciu Okresu rozliczeniowego umowa nie jest opatrzona datą podpisania umowy przez Klienta 
i/lub Przedstawiciela przyjmuje się, że datą podpisania umowy jest data kiedy dokumentacja sprawy została 
nadana na poczcie listem poleconym, przekazana kurierowi lub złożona przez Przedstawiciela w siedzibie 
VRL; 

17) Data wpływu dokumentacji – dzień, w  którym dokumentacja została dostarczona do VRL. 
 
 
 
 



§ 3 
 

1. Działalność Przedstawiciela obejmuje w szczególności zawieranie na rzecz VRL umów z klientami w pięciu 
wariantach cenowych, zgodnie z tabelą poniżej:  

 

Nazwa 
umowy 

Wysokość wynagrodzenia  brutto w procentach lub zryczałtowanego 

Podstawowy komplet formularzy 
przewidziany dla umowy (dalej 

„Podstawowy komplet 
formularzy”) 

 
Analiza 

merytoryczna i 
przygotowanie 

do 
postępowania 

pojednawczego, 
sądowego oraz 
egzekucyjnego 

Stwierdzenie 
abuzywności 

zapisów umowy 
kredytowej 

Podjęcie działań 
przedsądowych 

zmierzających do 
uzyskania nowego 

harmonogramu spłat 
kredytu 

Stwierdzenie 
abuzywności 

zapisów umowy 
kredytowej 
Uzyskanie 

harmonogramu spłat 
kredytu na drodze 

postępowania 
sądowego 

Unieważnienie 
umowy kredytowej 
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3.000 zł netto, 
3.690 zł brutto  

(z VAT); 
30% brutto od 
uzyskanych 
świadczeń 

1.626 zł netto 
2.000 zł brutto 

(z VAT) 

1.626 zł netto 
2.000 zł brutto 

 (z VAT) 

15% brutto od 
łącznej kwoty 
oddanej do 

dyspozycji w PLN 
na podstawie 

umowy kredytu 

2 egz. umowy (po 4 str. Każdy, w 
tym 1 egz. dla Klienta), 

załącznik – klauzula informacyjna dla 
Klienta (2 egz. w tym 1 egz. dla 

Klienta), 

pełnomocnictwo VRL  (2 egz. od 
każdego z Klientów), 

pełnomocnictwa Kancelarii (2 egz. 

od każdego z Klientów), 

ankieta informacyjna - ogólna (1 
egz.) 

pouczenie o prawie do odstąpienia 
od umowy (1 egz. dla Klienta) 

wniosek o wydanie dokumentów i 
dzielenie informacji (1 egz.) 
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3.000 zł netto, 
3.690 zł brutto  

(z VAT); 
30% brutto od 
uzyskanych 
świadczeń 

2.439 zł netto 
3.000 zł brutto 

(z VAT) 

4.065 zł netto 
5.000 zł brutto 

(z VAT) 

8% brutto od 
łącznej kwoty 
oddanej do 

dyspozycji w PLN 
na podstawie 

umowy kredytu 

2 egz. umowy (po 4 str. Każdy, w 
tym 1 egz. dla Klienta), 

załącznik – klauzula informacyjna dla 
Klienta (2 egz. w tym 1 egz. dla 

Klienta), 

pełnomocnictwo VRL  (2 egz. od 
każdego z Klientów), 

pełnomocnictwa Kancelarii (2 egz. 

od każdego z Klientów), 

ankieta informacyjna - ogólna (1 
egz.) 

promesa (1 egz. dla Klienta) 

pouczenie o prawie do odstąpienia 
od umowy (1 egz. dla Klienta) 

wniosek o wydanie dokumentów i 
dzielenie informacji (1 egz.) 
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6.008 zł netto, 
7.390 zł brutto  

(z VAT); 
20% brutto od 
uzyskanych 
świadczeń 

2.439 zł netto 
3.000 zł brutto 

(z VAT) 

4.065 zł netto 
5.000 zł brutto 

(z VAT) 

6% brutto od łącznej 
kwoty oddanej do 
dyspozycji w PLN 

na podstawie 
umowy kredytu 

2 egz. umowy (po 4 str. Każdy, w 
tym 1 egz. dla Klienta), 

załącznik – klauzula informacyjna dla 
Klienta (2 egz. w tym 1 egz. dla 

Klienta), 

pełnomocnictwo VRL  (2 egz. od 
każdego z Klientów), 

pełnomocnictwa Kancelarii (2 egz. 

od każdego z Klientów), 

ankieta informacyjna - ogólna (1 
egz.) 

promesa (1 egz. dla Klienta) 

pouczenie o prawie do odstąpienia 
od umowy (1 egz. dla Klienta) 

wniosek o wydanie dokumentów i 
dzielenie informacji (1 egz.) 
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11.049 zł netto, 
13.590 zł brutto 

(z VAT) 
10% brutto od 
uzyskanych 
świadczeń 

2.439 zł netto 
3.000 zł brutto 

(z VAT) 

4.065 zł netto 
5.000 zł brutto 

(z VAT) 

4% brutto od łącznej 
kwoty oddanej do 
dyspozycji w PLN 

na podstawie 
umowy kredytu 

2 egz. umowy (po 4 str. Każdy, w 
tym 1 egz. dla Klienta), 

załącznik – klauzula informacyjna dla 
Klienta (2 egz. w tym 1 egz. dla 

Klienta), 

pełnomocnictwo VRL  (2 egz. od 
każdego z Klientów), 

pełnomocnictwa Kancelarii (2 egz. 

od każdego z Klientów), 

ankieta informacyjna - ogólna (1 
egz.) 

promesa (1 egz. dla Klienta) 

pouczenie o prawie do odstąpienia 
od umowy (1 egz. dla Klienta) 

wniosek o wydanie dokumentów i 
dzielenie informacji (1 egz.) 
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16.008 zł netto, 
19.690 zł brutto 

(z VAT) 
5% brutto od 
uzyskanych 
świadczeń 

2.439 zł netto 
3.000 zł brutto 

(z VAT) 

4.065 zł netto 
5.000 zł brutto 

(z VAT) 

2% brutto od łącznej 
kwoty oddanej do 
dyspozycji w PLN 

na podstawie 
umowy kredytu 

2 egz. umowy (po 4 str. Każdy, w 
tym 1 egz. dla Klienta), 

załącznik – klauzula informacyjna dla 
Klienta (2 egz. w tym 1 egz. dla 

Klienta), 

pełnomocnictwo VRL  (2 egz. od 
każdego z Klientów), 

pełnomocnictwa Kancelarii (2 egz. 

od każdego z Klientów), 

ankieta informacyjna - ogólna (1 
egz.) 

pouczenie o prawie do odstąpienia 
od umowy (1 egz. dla Klienta) 

wniosek o wydanie dokumentów i 
dzielenie informacji (1 egz.) 

 
1a. Przedstawiciel przy proponowaniu Klientowi zawarcia umowy w danym wariancie cenowym ma obowiązek 

stosować się do poniższych wytycznych, które uzależniają wariant umowy od rodzaju i wysokości kredytu 
Klienta: 
1) umowę w wariancie ECONOMIC zawiera się w przypadku kredytów indeksowanych, jeżeli wartość 

kredytu znajduje się w przedziale: 
Rok zawarcia umowy 

kredytowej 
2005 2006 2007 

Przedział wartości 
zaciągniętego kredytu 

100.000 zł. < ECONOMIC > 
70.000 zł. 

100.000 zł. < ECONOMIC > 
65.000 zł. 

100.000 zł. < ECONOMIC > 
55.000 zł. 

Rok zawarcia umowy 
kredytowej 

2008 2009 2010 

Przedział wartości 
zaciągniętego kredytu 

100.000 zł. < ECONOMIC > 
50.000 zł. 

100.000 zł. < ECONOMIC > 
90.000 zł. 

100.000 zł. < ECONOMIC > 
90.000 zł. 

z tym zastrzeżeniem, że w przypadku kredytów o wartości niższej niż minimalne kwoty wskazane w tabeli 
powyżej, gdzie na dzień zawarcia umowy szacunkowa wartość nadpłaconych rat to 20.000 zł, 
dopuszczalne jest zawarcie umowy w wariancie ECONOMIC. Wartość nadpłaconych rat należy obliczyć 
przy uwzględnieniu rat, które nie uległy przedawnieniu na dzień zawarcia umowy między Klientem a VRL; 

2) w przypadku kredytów indeksowanych, gdzie wartość kredytu jest równa lub wyższa niż 100.000 zł -
zawiera się umowę w wariancie BASIC, PREMIUM, VIP lub PLATINUM, z uwzględnieniem interesu Klienta 
oraz z poszanowaniem jego wyboru; 

3) w przypadku kredytów denominowanych, gdzie wartość kredytu jest równa lub wyższa niż 45.000 CHF lub 
90.000 zł po przeliczeniu wg kursu średniego NBP z dnia zawarcia umowy kredytowej między bankiem a 
Klientem – zawiera się umowę w wariancie PREMIUM, VIP lub PLATINUM, z uwzględnieniem interesu 
Klienta oraz z poszanowaniem jego wyboru. 

2. Sprawom bankowym (sprawy), nadaje się statusy główne o symbolach UZ i BD, które oznaczają: 
1) BD: 

a) sprawy przyjęte do prowadzenia, których dokumenty zostały przekazane (zostały nadane na poczcie 

listem poleconym, przekazane kurierowi lub złożone w siedzibie VRL) do VRL po upływie 7 dni 

roboczych od daty podpisania umowy przez obie strony umowy (data późniejszego podpisu) lub 

b) sprawy, które nie zawierają poprawnie wypełnionego Podstawowego Kompletu Formularzy, tj. 
zawierających co najmniej wszystkie „Niezbędne informacje” lub 

c) sprawy przyjęte do prowadzenia na podstawie zawartej umowy w wariancie BASIC, których 
przedmiotem jest dochodzenie roszczeń z zawartej przez klienta umowy kredytu denominowanego 
dwu-walutowego (umowa o konstrukcji, gdzie równowartość kwoty udzielonego kredytu oraz hipoteki 
określone zostały w umowie kredytowej w walucie CHF, wypłata oraz spłata udzielonego kredytu 
nastąpiła w walucie PLN); 

2) UZ - sprawy bankowe, przyjęte do prowadzenia, które spełniają łącznie następujące warunki:  



a) zawierają poprawnie wypełniony Podstawowy komplet formularzy, tj. zawierający co najmniej 

„Niezbędne informacje”; 

b) dokumentacja sprawy przekazana do VRL została nadana na poczcie listem poleconym, przekazana 

kurierowi lub złożona w siedzibie VRL, w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy przez 

obie strony umowy (data późniejszego podpisu); 

3) OD – sprawy bankowe nie przyjęte do prowadzenia, ze względu na jedną z poniższych przesłanek: 

a) Sprawa, która po analizie merytorycznej pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń 
cywilnoprawnych stwarza wysokie ryzyko procesowe i/lub jest ekonomicznie nieuzasadniona; 

b) Zawarto z Klientem umowę w wariancie BASIC/PREMIUM/VIP/PLATINUM, mimo że rodzaj oraz 
wysokość kredytu zgodnie z ust. 1b powyżej,  umożliwia zawarcie umowy wyłącznie w wariancie 
ECONOMIC 

c) Zawarto z Klientem umowę w wariancie ECONOMIC, mimo że rodzaj oraz wysokość kredytu zgodnie 
z ust. 1b powyżej, umożliwia zawarcie umowy w jednym z wariantów: 
BASIC/PREMIUM/VIP/PLATINUM. 

3. Dla celów rozliczeniowych, niezależnie od statusów określonych w ust. 1 powyżej, sprawom bankowym nadaje 
się statusy pomocnicze, które oznaczają: 
1) IN – sprawy bankowe przyjęte do prowadzenia na podstawie zawartej umowy w wariancie ECONOMIC, 

BASIC, PREMIUM , VIP lub PLATINUM, których przedmiotem jest dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej 
przez Klienta umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej; 

2) DE - sprawy bankowe przyjęte do prowadzenia na podstawie zawartej umowy w wariancie PREMIUM, 

VIP lub PLATINUM, których przedmiotem jest dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej przez Klienta 
umowy kredytu denominowanego do waluty obcej; 

3) DE-BD2 – sprawy bankowe dotyczący kredytu denominowanego dwu-walutowego prowadzone na 

podstawie zawartej umowy w wariancie BASIC, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c powyżej; 
4) DE-BD1 – sprawy, o których mowa w pkt 3 powyżej, do których zawarto aneks dotyczący zmiany wariantu 

umowy; 
5) PC – sprawy bankowe przyjęte do prowadzenia na postawie zawartej umowy w wariancie PREMIUM, VIP 

i PLATINUM z Klientami, których łączyła z spółką VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 
56i, 53-012 Wrocław , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000243252, NIP 899-25-49-057, REGON 
020136043, posiadająca kapitał zakładowy 1.200.000 zł, wpłacony w całości (dalej „VOTUM S.A.”), 

umowa o zabezpieczenie roszczeń z umowy kredytu bankowego w wariancie COMFORT; 
6) PC–BD2 - sprawy bankowe przyjęte do prowadzenia na postawie zawartej umowy w wariancie PREMIUM, 

VIP i PLATINUM z Klientami, których łączy z spółką VOTUM S.A. umowa o zabezpieczenie roszczeń z 
umowy kredytu bankowego w wariancie COMFORT; 

7) PC–BD1 – sprawy, o których mowa w ust. 6 powyżej, gdzie umowa łącząca Klienta z spółką VOTUM S.A. 

została wykonana tj. odbyło się posiedzenie pojednawcze. Zmiana statusu PC-BD2 na status PC-BD1 
następuje w ciągu 7 dni od daty zakończenia postępowania pojednawczego. 

4. Na potrzeby nadawania statusu sprawie przez „Niezbędne informacje” rozumie się następujące informacje, 

których wskazanie jest niezbędne dla zawarcia umowy o dochodzenie roszczeń z kredytu bankowego i 
zgłoszenia roszczeń: 
a) dane potwierdzające tożsamość Klienta, w tym co najmniej imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, 

seria i numer dowodu oraz jeśli taka sytuacja ma miejsce - dane pełnomocnika/przedstawiciela 
ustawowego Klienta; 

b) wskazanie banku, przeciwko któremu Klient dochodzi roszczeń i numeru umowy;  
c) wskazanie zgłoszonych do banku roszczeń i daty ich zgłoszenia, o ile jest wymagana;  
d) podanie informacji dotyczących prowadzenia sprawy przez innego pełnomocnika przed jej przekazaniem 

do VRL, w tym daty i sposobu zakończenia współpracy albo wskazania, że umowa zawarta z innym 
pełnomocnikiem nadal obowiązuje;  

e) kompletnie wypełnione i podpisane przez Klienta druki pełnomocnictw;  
f) (Skreślony);  
g) umowę kredytu Klienta, wraz z aneksami i harmonogramem spłat kredytu; 
h) kompletnie wypełniona ankieta informacyjna, opatrzona datą i podpisem Klienta; 
i) kompletnie wypełniony wniosek do właściwego banku o wydanie dokumentów i udzielenie informacji 

opatrzony datą i podpisem Klienta; 
j) kompletnie wypełniony i podpisany Załącznik nr 1, w sytuacji gdy umowę z bankiem zawarło więcej niż 2 

Kredytobiorców. 
 

ZASADY WSPÓŁPRACY PRZEDSTAWICIELI ZE SPÓŁKĄ 
§ 4  

 
1. Zasady współpracy Przedstawicieli ze Spółką regulują postanowienia niniejszego paragrafu. 

2. Warunkiem pośredniczenia w zawieraniu umów z Klientami bądź zawierania umów z Klientami jest zawarcie 

przez Przedstawiciela Umowy przedstawicielskiej ze Spółką i umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych oraz udzielenie przez Spółkę stosownego pisemnego pełnomocnictwa. 

3. Spółka nadaje każdemu Przedstawicielowi indywidualny numer Przedstawiciela o formacie KXXXXXX. 
Przedstawiciel obowiązany jest posługiwać się nadanym mu numerem przy wykonaniu zawartej ze Spółką 
Umowy przedstawicielskiej, w szczególności przez wskazanie tego numeru w dokumentacji Sprawy. 

4. Przedstawiciel rozpoczyna współpracę ze Spółką na podstawie zawartej Umowy przedstawicielskiej.  



5. Spółka może utworzyć konto Przedstawiciela w systemie teleinformatycznym Spółki dostępnym za 
pośrednictwem strony internetowej. Przedstawiciel uzyskuje dostęp do Strony po wprowadzeniu loginu i hasła. 
Oznaczenie w systemie teleinformatycznym stanowiska Przedstawiciela w Strukturze ma charakter techniczny 
i nie wywiera skutków w sferze praw i obowiązków Przedstawiciela względem Spółki, w szczególności w 
zakresie wynagrodzenia. 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELA 

§ 5 
 

Przedstawiciel jest uprawniony i obowiązany do: 
1) wprowadzania kolejnych Przedstawicieli do podległej organizacyjnie struktury; 
2) aktywnego pozyskiwania Klientów; 
3) utrzymywania kontaktów z Klientami, w tym udzielania niezbędnych informacji; 
4) systematycznego odbierania wiadomości elektronicznych Spółki i niezwłocznego udzielania odpowiedzi za 

pośrednictwem skrzynki odbiorczej e-mail Przedstawiciela udostępnionej przez Spółkę;  
5) prezentowania produktów i usług Spółki Klientom  z wykorzystaniem wzorów umów i pełnomocnictw 

stosowanych przez Spółkę;  
6) uzyskiwania od Klientów i Kontrahentów wszelkich informacji oraz pełnej dokumentacji dotyczącej roszczeń 

Klienta i przekazania ich VRL wraz z kompletem podpisanych przez Klientów umów, pełnomocnictw 
i oświadczeń; 

7) zgłaszania Spółce Spraw i przekazywania wszelkiej dokumentacji otrzymanej od Klienta/Kontrahenta, w 
szczególności przestrzegania terminów przekazania Spółce dokumentacji;  

8) współpracy z jednostkami organizacyjnymi Spółki, w tym udzielania informacji o wykonanych czynnościach 
pośrednictwa i zawierania umów z Klientami; 

9) stosowania się do wszelkich procedur i zasad świadczenia usług przez Spółkę; 
10) zawierania umów z Klientami  - o ile Umowa przedstawicielska tak stanowi i w granicach oraz na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Spółkę na piśmie. 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI MENEDŻERA 
§ 6 

 

1. Przedstawiciel, który uzyskał stanowisko Menedżera, jest uprawniony do posługiwania się tym tytułem 
w stosunkach wewnętrznych Spółki oraz relacjach z Klientami.  

2. Niezależnie od praw i obowiązków przysługujących Menedżerowi jako Przedstawicielowi, jest on zarazem 
obowiązany i uprawniony do:  

1) wprowadzania kolejnych Przedstawicieli do podległej organizacyjnie struktury; 

2) wsparcia Przedstawicieli z podległej organizacyjnie struktury w wykonywaniu czynności pośrednictwa i 
zawierania umów; 

3) prowadzenia spotkań informacyjnych i szkoleń na rzecz Przedstawicieli będących członkami podległej 
organizacyjnie struktury; 

4) uczestnictwa w czynnościach pośrednictwa i zawierania umów z Klientami i Kontrahentami wykonywanych 
przez Przedstawicieli;  

5) przekazywania Przedstawicielom z podległej organizacyjnie struktury podstawowej wiedzy z zakresu 
sprzedaży produktów i usług podmiotów, na rzecz których Spółka świadczy usługi pośrednictwa 
i udzielania niezbędnej pomocy w wypełnianiu i uzupełnianiu dokumentacji w Sprawach;  

6) przekazywania Przedstawicielom z podległej organizacyjnie struktury niezbędnych do pracy na rzecz 
Spółki materiałów marketingowych, wzorów umów, dokumentów; 

7) przedstawiania Spółce rekomendacji dotyczących liczby Spraw przekazywanych przez Przedstawicieli z 
podległej organizacyjnie struktury oraz jej rozwoju, zgodnych z zapotrzebowaniem i dyspozycjami Spółki;   

8) organizacji szkoleń i zebrań organizacyjno-sprawozdawczych Przedstawicieli z podległej organizacyjnie 
struktury; 

9) udzielania wsparcia organizacyjnego Przedstawicielom z podległej organizacyjnie struktury; 

10) nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z Klientami Przedstawicieli z podległej organizacyjnie 
struktury, w tym udzielania niezbędnych informacji; 

11) pośredniczenia w kontakcie między Spółką a Klientem w sprawach zgłoszonych przez Przedstawicieli, 
których nie łączy już stosunek umowny ze Spółką lub nie wykonują zawartej ze Spółką Umowy 
przedstawicielskiej. 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA 

§ 7 
 

1. Przedstawiciel, który uzyskał stanowisko Dyrektora, jest uprawniony do posługiwania się tym tytułem w 
stosunkach wewnętrznych oraz relacjach z Klientami i Kontrahentami.  

2. Niezależnie od obowiązków w zakresie pośrednictwa i zawierania umów wynikających z zawartej ze Spółką 
Umowy przedstawicielskiej, Dyrektor jest w szczególności uprawniony i obowiązany do:  

1) wprowadzania kolejnych Przedstawicieli do podległej organizacyjnie struktury, 

2) wsparcia Przedstawicieli z podległej organizacyjnie struktury w wykonywaniu czynności pośrednictwa i 
zawierania umów; 



3) przekazywania przypisanej do niego strukturze informacji w zakresie organizacji przedsiębiorstwa, 
wskazanych przez Spółkę;  

4) przekazywania Przedstawicielom z podległej organizacyjnie struktury wiedzy z zakresu sprzedaży 
produktów i usług oferowanych przez Spółkę;   

5) przekazywania Przedstawicielom z podległej organizacyjnie struktury materiałów marketingowych 
niezbędnych do wykonywania czynności pośrednictwa w sprzedaży usług Spółki i zawierania umów, 
wzorów dokumentów wykorzystywanych przez Spółkę;  

6) pośredniczenia w kontakcie między Spółką a Klientem/Kontrahentem w sprawach zgłoszonych Spółce 
przez Przedstawicieli, których nie łączy już stosunek umowny ze Spółką lub nie wykonują zawartej ze 
Spółką Umowy przedstawicielskiej; 

7) zbierania i weryfikacji informacji o wypowiedzeniu lub odstąpieniu przez Klienta od umowy 
i przeciwdziałania występowaniu tych zjawisk w podległej organizacyjnie strukturze;  

8) nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z Klientami Przedstawicieli z podległej organizacyjnie 
struktury, w tym udzielania niezbędnych informacji;  

9) sporządzania i aktualizacji list Przedstawicieli przypisanych do podległej organizacyjnie struktury; 

10) przedstawiania Spółce wniosków odnośnie zmian osobowych w podległej organizacyjnie strukturze; 

11) składania Spółce wniosków o awans Przedstawicieli z podległej organizacyjnie struktury. 
 

WYNAGRODZENIE 
§ 8  

 

1. Wynagrodzenie Przedstawiciela, za pośredniczenie, przy zawieraniu umów z osobami uprawnionymi do 
uzyskania roszczeń pieniężnych w zakresie roszczeń majątkowych dotyczących umowy kredytu, stanowić 
będzie prowizja w wysokości 26 % naliczona od: 

1) honorarium prowizyjnego netto VRL  naliczonego od wartości świadczenia uzyskanego dla Klienta; 
2) opłaty netto dokonanej przez Klienta za podjęcie działań przedsądowych zmierzających do 

uzyskania nowego harmonogramu spłat kredytu lub opłaty dokonanej za uzyskanie harmonogramu 
spłat kredytu na drodze postępowania sądowego; 

3) honorarium netto VRL naliczonego od łącznej kwoty oddanej do dyspozycji w PLN na podstawie 
umowy kredytu w przypadku jej unieważnienia, 

(dalej łącznie zwane Honorarium netto VRL) przy czym w przypadku, gdy przedmiotem sprawy jest 
dochodzenie więcej niż jednego roszczenia, wynagrodzenie prowizyjne Przedstawiciela, ustala się odrębnie 
dla każdego dochodzonego roszczenia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 poniżej. 

2. Wynagrodzenie Przedstawiciela za pośredniczenie przy zawieraniu umów z osobami uprawnionymi do 
dochodzenia roszczeń dotyczących umowy kredytu bankowego w Tandemie naliczone zostanie w wysokości  
wynoszącej 50 % (połowa) wynagrodzenia, określonego w niniejszym paragrafie. 

3. Wynagrodzenie Przedstawiciela, pełniącego w strukturze sprzedażowej DSA funkcję Menedżera, za 
pośredniczenie, przez osoby wprowadzone do struktury sprzedażowej Spółki, przy zawieraniu umów 
z osobami uprawnionymi do uzyskania roszczeń pieniężnych w zakresie roszczeń majątkowych dotyczących 
umowy kredytu, stanowić będzie prowizja procentowa w wysokości 3 % naliczona od Honorarium netto VRL. 

4. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 1 lub 2  powyżej,  Przedstawicielowi, pełniącemu w 
strukturze sprzedażowej DSA funkcję Menedżera za osobiste pośredniczenie przy zawieraniu umów 
z osobami uprawnionymi do uzyskania roszczeń pieniężnych w zakresie roszczeń majątkowych dotyczących 
umowy kredytu, przysługuje również wynagrodzenie, określone w ust. 3 powyżej, pod warunkiem, że do 
otrzymania wynagrodzenia określonego w ust. 3 powyżej, nie jest uprawniony inny Menedżer, należący do 
struktury sprzedażowej DSA. 

5. Przedstawicielowi przysługuje, oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2: 
a) wynagrodzenie w zależności od wariantu umowy i statusu przyjętego dla kwalifikacji sprawy w wysokości 

określonej w tabelach poniżej: 
 
 
1)       za sprawy ze statusem głównym UZ lub BD i statusem pomocniczym IN 

Wariant umowy zawieranej w 

klientem 
Wynagrodzenie Ryczałtowe Przedstawiciela  

Wariant BASIC, ECONOMIC 500,00 zł 

Wariant PREMIUM 900,00 zł 

Wariant VIP 1.800,00 zł 

Wariant  PLATINUM 2.600,00 zł 

 
2) za sprawy ze statusem głównym UZ lub BD i statusem pomocniczym DE 

Wariant umowy zawieranej w 

klientem 
Wynagrodzenie Ryczałtowe Przedstawiciela  

Wariant PREMIUM 900,00 zł 

Wariant VIP 1.800,00 zł 

Wariant  PLATINUM 2.600,00 zł 

 
 
 



3) za sprawy ze statusem głównym BD i statusem pomocniczym DE-BD2 

Wariant umowy zawieranej w klientem 
Wynagrodzenie Ryczałtowe 

Przedstawiciela 

Wynagrodzenie 
Przedstawiciela, o 

którym mowa w 
ust. 1 powyżej 

Wariant BASIC 100,00 zł 1% 

 
4) za sprawy ze statusem głównym BD i statusem pomocniczym DE-BD1 

Wariant umowy zawieranej w 

klientem 
Wynagrodzenie Ryczałtowe Przedstawiciela  

Wariant PREMIUM 400,00 zł 

Wariant VIP 1.200,00 zł 

Wariant  PLATINUM 2.000,00 zł 

 
5) za sprawy ze statusem głównym UZ lub BD i statusem pomocniczym PC lub PC-BD1 

Wariant umowy zawieranej w 

klientem 
Wynagrodzenie Ryczałtowe Przedstawiciela  

Wariant PREMIUM 500,00 zł 

Wariant VIP 1.300,00 zł 

Wariant  PLATINUM 2.100,00 zł 

  
6) za sprawy ze statusem głównym UZ lub BD i statusem pomocniczym PC-BD2 wynagrodzenie 

ryczałtowe nie przysługuje do czasu zmiany statusu pomocniczego na PC-BD1; 
 

b) dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe (premia) w wysokości uzależnionej od ilości spraw oznaczonych 
statusem UZ i wynosi: 

Ilość spraw* ze statusem UZ Dodatkowe Wynagrodzenie Przedstawiciela za sprawy ze 
statusem UZ 

 3 – 4 w danym okresie rozliczeniowym 20% wynagrodzenia, o którym mowa w tabelach ust. 5 lit. a) 
pkt 1), 2) i 5) powyżej za dany okres rozliczeniowy 

5 - 6  w danym okresie rozliczeniowym 40% wynagrodzenia, o którym mowa w tabeli ust. ust. 5 lit. a) 
pkt 1), 2) i 5)  powyżej za dany okres rozliczeniowy 

od 7 w danym okresie rozliczeniowym 60% wynagrodzenia, o którym mowa w tabeli ust. ust. 5 lit. a) 
pkt 1), 2) i 5) powyżej za dany okres rozliczeniowy 

*Sprawy bankowe, zawarte w Tandemie traktowane są jako ½ Sprawy 
 
z tym zastrzeżeniem, że aneks do umowy z Klientami dotyczący zmiany warunków umowy w toku sprawy, 
traktowany jest jako 1 Sprawa, a dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe liczone jest od różnicy między 
wartością wynagrodzenia przysługującego po zmianie warunków umowy zawartej z Klientem a wartością 
wynagrodzenia już wypłaconego Przedstawicielowi. 

6. Przedstawicielowi, pełniącemu w strukturze sprzedażowej DSA funkcję Menedżera, przysługuje za 
pośredniczenie przez osoby wprowadzone do struktury sprzedażowej Spółki, przy zawieraniu umów 
z osobami uprawnionymi do uzyskania roszczeń pieniężnych w zakresie roszczeń majątkowych dotyczących 
umowy kredytu (dalej Nadprowizja), wynagrodzenie ryczałtowe w zależności od wariantu umowy i statusu 
przyjętego dla kwalifikacji sprawy w wysokości określonej w tabelach poniżej: 
 
1) za sprawy ze statusem głównym UZ lub BD i statusem pomocniczym IN 

Wariant umowy zawieranej w 

klientem 
Wynagrodzenie Ryczałtowe Przedstawiciela  

Wariant BASIC, ECONOMIC 80,00 zł 

Wariant PREMIUM 160,00 zł 

Wariant VIP 320,00 zł 

Wariant  PLATINUM 480,00 zł 

 
2) za sprawy ze statusem głównym UZ lub BD i statusem pomocniczym DE 

Wariant umowy zawieranej w 

klientem 
Wynagrodzenie Ryczałtowe Przedstawiciela  

Wariant PREMIUM 160,00 zł 

Wariant VIP 320,00 zł 

Wariant  PLATINUM 480,00 zł 

 
3) za sprawy ze statusem głównym BD i statusem pomocniczym DE-BD1 

Wariant umowy zawieranej w 

klientem 
Wynagrodzenie Ryczałtowe Przedstawiciela  

Wariant PREMIUM 80,00 zł 

Wariant VIP 240,00 zł 

Wariant  PLATINUM 400,00 zł 



 
4) za sprawy ze statusem głównym UZ lub BD i statusem pomocniczym PC lub PC-BD1 

Wariant umowy zawieranej w 

klientem 
Wynagrodzenie Ryczałtowe Przedstawiciela  

Wariant PREMIUM 80,00 zł 

Wariant VIP 240,00 zł 

Wariant  PLATINUM 400,00 zł 

 
5) za sprawy ze statusem głównym UZ lub BD i statusem pomocniczym PC-BD2 wynagrodzenie 

ryczałtowe nie przysługuje do czasu zmiany statusu pomocniczego na PC-BD1. 
 

6a. Przedstawicielowi pełniącemu w strukturze sprzedażowej DSA funkcję Menadżera, nie przysługuje 
Nadprowizja za sprawy oznaczone statusem głównym BD i statusem pomocniczym DE-BD2. 

7. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 5 pkt a powyżej,  Przedstawicielowi pełniącemu w 
strukturze sprzedażowej DSA funkcję Menedżera, za osobiste pośredniczenie przy zawieraniu umów z 
osobami uprawnionymi do uzyskania roszczeń pieniężnych w zakresie roszczeń majątkowych dotyczących 
umowy kredytu, przysługuje również wynagrodzenie określone w ust. 6 powyżej, pod warunkiem, że do 
otrzymania wynagrodzenia określonego w ust. 6 powyżej, nie jest uprawniony inny Menedżer, należący do 
struktury sprzedażowej DSA. 

8. Rozliczenie wynagrodzenia Przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 powyżej, następować będzie za 
miesięczne Okresy rozliczeniowe, według daty uzyskania honorarium od Klienta. 

9. Rozliczenie wynagrodzenia Przedstawiciela, o którym mowa w ust. 5 pkt a,  6 i 7 powyżej, następować będzie 
po zakończeniu Okresu rozliczeniowego, w którym zostanie zaksięgowana wpłata wynagrodzenia 
ryczałtowego należnego od Klienta na rachunku VRL odpowiadająca wysokości określonej w zawartej umowie 
o dochodzenie roszczeń z kredytu bankowego. 

10. Rozliczenie wynagrodzenia Przedstawiciela, o którym mowa w ust. 5 pkt b, następować będzie po 
zakończeniu Okresu rozliczeniowego, w którym sprawa będzie miała nadany status UZ i zostanie 
zaksięgowana wpłata wynagrodzenia ryczałtowego od Klienta na rachunku VRL w całej wysokości określonej 
w zawartej umowie o dochodzenie roszczeń z kredytu bankowego.   

11. Naliczenie i wypłata wynagrodzenia należnego Przedstawicielowi, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej, 
następować będzie do końca miesiąca kalendarzowego następującego po Okresie rozliczeniowym. 

12. Płatność wynagrodzenia nastąpi poleceniem przelewu na konto wskazane przez Przedstawiciela, w terminie 
7 dni od dnia otrzymania przez DSA prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku, gdy Przedstawiciel jest 
osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, upoważnia DSA do wystawienia w imieniu 
Przedstawiciela rachunku, a wówczas płatność wynagrodzenia nastąpi poleceniem przelewu na konto 
wskazane przez Przedstawiciela, w ciągu 7 dni od daty wystawienia rachunku. 

13. Termin zapłaty uznaje się za dochowany w dniu obciążenia rachunku bankowego DSA. 
14. Ewentualna weryfikacja wynagrodzenia naliczonego Przedstawicielowi, następuje po zakończeniu Okresu 

rozliczeniowego, w którym uległa zmianie wartość świadczenia uzyskanego dla Klienta. 
15. W przypadku zawarcia z Klientem aneksu dotyczącego zmiany warunków umowy w toku sprawy na wyższy 

wariant, Przedstawicielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej różnicy między wartością 
wynagrodzenia przysługującego po zmianie warunków umowy zawartej z Klientem a wartością 
wynagrodzenia już wypłaconego Przedstawicielowi, za wyjątkiem spraw do których zawarto aneks i 
oznaczonych statusem głównym BD i statusem pomocniczym DE-BD1, gdzie przysługuje wynagrodzenie 
zgodnie z ust. 5 lit. a pkt 4 oraz ust. 6 pkt 3 powyżej. 

15a. W sytuacji zawarcia z Klientem aneksu dotyczącego obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego VRL, 
Przedstawicielowi przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe naliczone na podstawie postanowień niniejszego 
paragrafu obniżone proporcjonalnie do wysokości pomniejszonego wynagrodzenia ryczałtowego VRL 
określonego dla danego wariantu umowy kompleksowej obsługi bankowej, z zastrzeżeniem ust. 15b i 15c 
poniżej. 

15b. W okresie od 1 do 30 czerwca 2020 r. Przedstawiciel może zawrzeć z Klientem aneks do umowy PREMIUM 
oznaczonej statusem pomocniczym DE, który będzie obniżać wynagrodzenie ryczałtowe VRL. 
Przedstawicielowi w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
600,00 zł (słownie sześćset złotych), a Przedstawicielowi pełniącemu w strukturze sprzedażowej DSA funkcję 
Menedżera, przysługuje Nadprowizja w wysokości 100,00 zł (słownie sto złotych). 

15c. Jeżeli umowa z Klientem, o której mowa w zdaniu 15a i 15b kwalifikuje się do przyznania premii za liczbę 
spraw zgodnie z ust. 5 lit. b powyżej, premię nalicza się w stawce procentowej określonej w Tabeli zgodnie z 
zasadami określonymi w w/w ustępie od wartości wypłaconego wynagrodzenia Przedstawicielowi zgodnie z 
ust. 15a i 15b. 

16. W przypadku, gdy Klientowi zostało zwrócone pobrane uprzednio wynagrodzenie zryczałtowane, 
wynagrodzenie Przedstawiciela, o którym mowa w ust. 5, 6 i 7 powyżej, podlega potrąceniu z łącznej kwoty 
wynagrodzenia przysługującego Przedstawicielowi od DSA za czynności pośrednictwa w kolejnych okresach 
rozliczeniowych. W przypadku braku możliwości potrącenia, Przedstawiciel jest zobowiązany do zwrotu na 
rzecz DSA kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym a faktycznie należnym 
Przedstawicielowi. 

17. Przedstawiciel nie nabywa prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym regulaminie 
wynagradzania, a wypłacone wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie wypłacone nienależnie i Przedstawiciel 
zobowiązany jest do jego zwrotu, jeżeli zostało wypłacone przez DSA za czynności pośrednictwa, za które 
DSA nie jest uprawnione do otrzymania wynagrodzenia od  VRL.  



18. Koszty wykonania zlecenia, w tym podróży służbowych związanych z wykonywaniem obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy, ponosi Przedstawiciel. 

 
ZASADY AWANSOWANIA PRZEDSTAWICIELI 

§ 9 
 

1. W ramach struktury sprzedaży Przedstawiciel może kolejno uzyskać  awans na następujące stanowiska: 
1) Menedżera 

2) Dyrektora. 

2. Na potrzeby awansu na wyższe stanowisko w strukturze sprzedaży Spółka weryfikuje:   

1) ilość umów, przy zawarciu których pośredniczył kandydat na Menedżera osobiście lub z podległą Mu 

organizacyjnie strukturą sprzedaży; 

2) uzyskanie pozytywnej rekomendacji Dyrektora, któremu podlega organizacyjnie kandydat na Menedżera. 
3. Warunkiem uzyskania awansu na Menedżera jest: 

1) pośredniczenie osobiście lub przez osoby wprowadzone do struktury sprzedażowej Spółki przez 
kandydata na Menedżera, przy zawarciu średnio 20 (dwadzieścia) umów miesięcznie z osobami 
uprawnionymi do uzyskania roszczeń pieniężnych w zakresie roszczeń majątkowych dotyczących umowy 
kredytu w okresie trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, przy czym nie mniej niż 10 (dziesięć) w/w 
umów, to umowy przy zawarciu których pośredniczyły osoby wprowadzone do struktury sprzedażowej 
Spółki przez kandydata na Menedżera. Do w/w umów wliczane będą wyłącznie umowy, co do których 
została wpłacona w pełnej wysokości opłata ryczałtowa przez Klienta. Umowy zawarte w Tandemie, 
liczone będą, pod warunkiem, że zostały zarejestrowane w systemie teleinformatycznym VRL na koncie 
kandydata na Menedżera lub 

2) w przypadku gdy kandydat na Menedżera jest również uprawniony do wykonywania usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych, z którymi współpracuje Spółka, zebranie z 
umów ubezpieczenia lub umów o dochodzenie roszczeń pieniężnych w zakresie roszczeń majątkowych 
dotyczących umowy kredytu, przy zawarciu których kandydat na Menedżera pośredniczył osobiście lub 
pośredniczyły osoby wprowadzone do struktury sprzedażowej Spółki przez kandydata na Menedżera, 
kwoty średnio w wysokości 61.500,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) miesięcznie w 
okresie trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych. Do kwoty tej wliczamy składkę urocznioną zebraną z 
tytułu zawarcia umów ubezpieczenia lub wartość brutto wynagrodzenia ryczałtowego wpłaconego w pełnej 
wysokości przez Klienta, należnego z tytułu zawarcia umów o dochodzenie roszczeń pieniężnych w 
zakresie roszczeń majątkowych dotyczących umowy kredytu oraz 

3) uzyskanie pozytywnej rekomendacji Dyrektora, któremu w chwili awansu podlega organizacyjnie kandydat 
na Menedżera. 

4. Warunkiem uzyskania awansu na Dyrektora jest: 
1) pośredniczenie osobiście lub przez osoby należące do podległej organizacyjnie kandydatowi na Dyrektora 

struktury sprzedażowej, przy zawarciu średnio 45 (czterdzieści pięć) umów miesięcznie z osobami 
uprawnionymi do uzyskania roszczeń pieniężnych w zakresie roszczeń majątkowych dotyczących umowy 
kredytu w okresie sześciu kolejnych miesięcy kalendarzowych, przy czym nie mniej niż 23 (dwadzieścia 
trzy) w/w umowy, to umowy przy zawarciu których pośredniczyły osoby należące do podległej 
organizacyjnie kandydatowi na Dyrektora struktury sprzedażowej. Do w/w umów wliczane będą wyłącznie 
umowy, co do których została wpłacona w pełnej wysokości opłata ryczałtowa przez Klienta. Umowy 
zawarte w Tandemie, liczone będą, pod warunkiem, że zostały zarejestrowane w systemie 
teleinformatycznym VRL na koncie kandydata na Dyrektora lub 

2) w przypadku gdy kandydat na Dyrektora jest również uprawniony do wykonywania usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych, z którymi współpracuje Spółka, zebranie z 
umów ubezpieczenia lub umów o dochodzenie roszczeń pieniężnych w zakresie roszczeń majątkowych 
dotyczących umowy kredytu, przy zawarciu których kandydat na Dyrektora pośredniczył osobiście lub 
pośredniczyły osoby należące do podległej organizacyjnie kandydatowi na Dyrektora struktury 
sprzedażowej, kwoty średnio w wysokości 138.375,00 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta 
siedemdziesiąt pięć złotych) miesięcznie w okresie sześciu kolejnych miesięcy kalendarzowych. Do kwoty 
tej wliczamy składkę urocznioną zebraną z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia lub wartość brutto 
wynagrodzenia ryczałtowego wpłaconego w pełnej wysokości przez Klienta, należnego z tytułu zawarcia 
umów o dochodzenie roszczeń pieniężnych w zakresie roszczeń majątkowych dotyczących umowy 
kredytu oraz 

3) uzyskanie pozytywnej rekomendacji Dyrektora, któremu w chwili awansu podlega organizacyjnie kandydat 
na Dyrektora. 

 
WYNAGRODZENIE SPÓŁKI 

§ 10 
 

1. Spółka oświadcza, iż posiada informacje  o osobach zainteresowanych zawarciem umowy o dochodzenie na 
rzecz osób uprawnionych roszczeń z tytułu umowy kredytu indeksowanego bądź denominowanego do waluty 
obcej w związku z zastosowaną przez bank konstrukcją indeksacji oraz ubezpieczeń z  nią powiązanych. 
Informacje te Spółka uzyskuje odpłatnie, między innymi na podstawie umów, których przedmiotem jest 
wykonywanie na rzecz Spółki usług informacyjnych i promocyjnych, zawieranych z innymi współpracownikami 
Spółki np. w wariancie „Umowa konsultant VIP” , Umowa konsultant Premium” lub „Umowa konsultant Zwykły” 
lub na podstawie innych umów o współpracy. Przedstawiciel może skorzystać za wynagrodzeniem z informacji 
o osobach zainteresowanych zawarciem umów, o których mowa powyżej, na zasadach określonych poniżej. 



2. Z tytułu przekazania Przedstawicielowi przez Spółkę informacji o osobach zainteresowanych zawarciem umów, 
o których mowa w ust. 1 powyżej, Spółce przysługuje od Przedstawiciela wynagrodzenie ryczałtowe naliczane 
z tytułu zawarcia umowy z Klientem lub uzyskania przez VRL honorarium od Klienta na podstawie zawartej z 
Klientem umowy, na skutek umożliwienia przez Spółkę kontaktu z Klientem.  

2a. Dla celów rozliczeniowych Spółka przekazując Przedstawicielowi informacje, o których mowa w ust. 2 powyżej 
z zastrzeżeniem dalszych postanowień, posługuje się kodem jednostki, który określa przysługujące 
Zleceniodawcy wynagrodzenie netto z tytułu zawarcia umowy z Klientem, na które składa się wynagrodzenie 
ryczałtowe za Sprawy przyjętego do prowadzeni i/lub wynagrodzenie prowizyjne liczone od Honorarium netto 
VRL, zgodnie z tabelą poniżej: 

 
 

Kod jednostki B000047, B000051, B000055, B000056, B000068, B000070, B000073, 

B000079, B000207, B000210, B000211, B000454, B000455, B000468 

Rodzaj umowy BASIC, ECONOMIC PREMIUM VIP, PLATINUM 

Wynagrodzenie ryczałtowe 125 zł 250 zł 500 zł 

Wynagrodzenie prowizyjne 5% 5% 5% 

 
Kod jednostki F000005 F000007 

Rodzaj 
umowy 

BASIC, 
ECONOMIC 

PREMIUM VIP 
PLATINUM 

BASIC, 
ECONOMIC 

PREMIUM VIP 
PLATINUM 

Wynagrodzen
ie ryczałtowe  

125 zł 250 zł 500 zł 250 zł 500 zł 1000 zł 

Wynagrodzen
ie prowizyjne 

5% 5% 5% 10% 10% 10% 

 
Kod jednostki B000072, B000209, B000409, 

B000469 
B000071 B000451, B000452 

Rodzaj 
umowy 

BASIC, 
ECONO
MIC 

PREMIUM VIP 
PLATINU
M 

BASIC, 
ECONO
MIC 

PREMIUM VIP 
PLATINU
M 

BASIC, 
ECONO
MIC 

PREMIUM VIP 
PLATINUM 

Wynagrodzen
ie ryczałtowe  

125 zł 250 zł 500 zł 125 zł 250 zł 500 zł brak brak brak 

Wynagrodzen
ie prowizyjne 

7% 7% 7% 5% 5% 5% 2,5% 2,5% 2,5% 

 
 
3. W przypadku, gdy Przedstawiciel będzie zainteresowany odpłatnym uzyskaniem dostępu do informacji, o 

których mowa w ust. 2 powyżej, a Spółka uzyskała te informacje, na skutek czynności innego współpracownika 
Spółki – konsultanta, którego łączy ze Spółką „Umowa konsultant VIP”, Spółce przysługuje następujące 
wynagrodzenie: 
1) wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% netto wartości Honorarium netto VRL oraz 
2) wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

a) 900 zł (dziewięćset złotych) netto w sprawach, w których pomiędzy Klientem a VRL została zawarta 
umowa kompleksowej obsługi sprawy bankowej w wariancie PLATINUM lub VIP, 

b) 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) netto w sprawach, w których pomiędzy Klientem a VRL  została 
zawarta umowa kompleksowej obsługi sprawy bankowej w wariancie Premium, 

c) 225 zł (dwieście dwadzieścia pięć złotych) netto w sprawach, w których pomiędzy Klientem a VRL 
została zawarta umowa kompleksowej obsługi sprawy bankowej w wariancie Basic lub ECONOMIC. 

4. W przypadku, gdy Przedstawiciel będzie zainteresowany odpłatnym uzyskaniem dostępu do informacji, o 
których mowa w ust. 2 powyżej, a Spółka uzyskała te informacje, na skutek czynności innego współpracownika 
Spółki – konsultanta, którego łączy ze Spółką „Umowa konsultant Premium”, Spółce przysługuje następujące 
wynagrodzenie:  
1) wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5 % netto wartości Honorarium netto VRL oraz 
2) wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

a) 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) netto w sprawach, w których pomiędzy Klientem a VRL została 
zawarta umowa kompleksowej obsługi sprawy bankowej w wariancie PLATINUM lub VIP ;  

b) 225 zł (dwieście dwadzieścia pięć pięćdziesiąt złotych) netto w sprawach, w których pomiędzy Klientem 
a VRL została zawarta umowa kompleksowej obsługi sprawy bankowej w wariancie Premium;  

c) 125 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) netto w sprawach, w których pomiędzy Klientem a VRL została 
zawarta umowa kompleksowej obsługi sprawy bankowej w wariancie Basic lub ECONOMIC. 

5.  W przypadku, gdy Przedstawiciel będzie zainteresowany odpłatnym uzyskaniem dostępu do informacji, o 
których mowa w ust. 2 powyżej, a Spółka uzyskała te informacje, na skutek czynności innego współpracownika 
Spółki – konsultanta, którego łączy ze Spółką „Umowa konsultant Zwykły”, Spółce przysługuje następujące 
wynagrodzenie:  

a) 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) netto w sprawach, w których pomiędzy Klientem a VRL  została 
zawarta umowa kompleksowej obsługi sprawy bankowej w wariancie PLATINUM lub VIP ;  

b) 225 zł (dwieście dwadzieścia pięć pięćdziesiąt złotych) netto w sprawach, w których pomiędzy Klientem 
a VRL  została zawarta umowa kompleksowej obsługi sprawy bankowej w wariancie Premium;  

c) 125 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) netto w sprawach, w których pomiędzy Klientem a VRL została 
zawarta umowa kompleksowej obsługi sprawy bankowej w wariancie Basic lub ECONOMIC. 



5a. Dla celów rozliczeniowych, Spółka przekazując Przedstawicielowi informacje, o których mowa w ust. 3-5, 
posługuje się kodem jednostki B000206 i indywidualnie nadanym numerem dla konsultanta. 

6. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Spółce następować będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych 
kończących się ostatniego dnia każdego miesiąca, według daty uzyskania honorarium od Klienta 
(wynagrodzenie prowizyjne) lub zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia ryczałtowego od Klienta na rachunku 
VRL (wynagrodzenie ryczałtowe). 

7. Spółka wystawia fakturę z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 5 powyżej, do ostatniego dnia 
miesiąca kalendarzowego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.  

8. Wynagrodzenie płatne jest do końca miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym. 
9. Spółka ma prawo potrącenia należnego mu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 5 powyżej, z każdej 

wierzytelności przysługującej Przedstawicielowi od Spółki. 

 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE  

§ 11 
 

1. Przedstawiciele są obowiązani i zarazem uprawnieni do stosowania nazw poziomów struktury zgodnie z 
aktualnym brzmieniem Regulaminu.  

2. W przyszłości Zmiana zasad naliczania lub rozliczania wynagrodzenia na podstawie zmiany Regulaminu 
wchodzi w życie na zasadach określonych aneksem do Regulaminu. 

3. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia, określone w niniejszym Regulaminie stosuje się do umów 
zawartych z osobami uprawnionymi do uzyskania roszczeń pieniężnych w zakresie roszczeń majątkowych 
dotyczących umowy kredytu począwszy od dnia 01.09.2019 r. 

4. Do rozliczenia wynagrodzenia Przedstawicieli za umowy zawarte z osobami uprawnionymi do uzyskania 
roszczeń pieniężnych w zakresie roszczeń majątkowych dotyczących umowy kredytu przed dniem wejścia w 
życie niniejszego Regulaminu stosuje się postanowienia umów o pośrednictwo, zawieranych przez Spółkę z 
Przedstawicielami do 31.08.2019 r. 

5. Od dnia 01.09.2019 r. nie stosuje się wzorów umów zawieranych przez Spółkę z Przedstawicielami o 
pośrednictwo, stosowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.09.2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Regulamin ogłasza się Przedstawicielom przez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Spółki w 

części dostępnej  po zalogowaniu. 
3. Regulamin stanowi integralną część Umowy przedstawicielskiej. 
4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 
5. Przedstawiciel zapoznaje się z Regulaminem przed zawarciem Umowy przedstawicielskiej i zobowiązany jest 

do bieżącego śledzenia zmian w Regulaminie, zamieszczanych na stronie internetowej Spółki. 
6. Zmiany Regulaminu są dokonywane jednostronnym oświadczeniem Spółki i obowiązują Przedstawiciela od 

dnia ich ogłoszenia w sposób wskazany powyżej, jeżeli Przedstawiciel nie wypowie Umowy przedstawicielskiej 
w najbliższym terminie wypowiedzenia.  

7. Zmiana przez Spółkę adresu strony internetowej, na której jest publikowany Regulamin lub kont poczty 
elektronicznej wskazanych do komunikacji pomiędzy Przedstawicielami a Spółką, nie stanowi zmiany Umowy 
przedstawicielskiej ani Regulaminu i jest dokonywana jednostronnym oświadczeniem składanym 
Przedstawicielowi przez Spółkę, w formie pisemnej ze skutkiem od dnia jego doręczenia bądź elektronicznej ze 
skutkiem od dnia wpływu oświadczenia na skrzynkę odbiorczą e-mail Przedstawiciela.  
 
 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
Załącznik 1. Zasady wynagradzania Dyrektora  
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