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Deklaracja przystąpienia do Programu Poleceń IM

Deklaracja przystąpienia do Programu Poleceń IM

Zapraszamy cię do uczestnictwa w Programie Poleceń.
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Jeśli chcesz zarobić dodatkowe pieniądze i mieć obniżone oprocentowanie, ten program jest właśnie dla Ciebie!

To bardzo proste, wystarczy, że zaczniesz polecać Inicjatywę Mikro swoim Znajomym, Kontrahentom, Podwykonawcom,     
Klientom jako godnego zaufania partnera.

Zyskujesz wynagrodzenie w wysokości 1 do 5 %  liczonego od wartości każdej pożyczki uruchomionej dzięki Twojemu poleceniu.

Wystarczy zapoznać się z Regulaminem Programu Poleceń IM, który jest integralną częścią Deklaracji oraz podpisać 
Deklarację przystąpienia do Programu Poleceń IM. Na podstawie przekazanej karty, będziecie Państwo upoważnieni        
do odbioru bonów towarowych oraz do wykorzystania indywidualnej oferty cenowej, przygotowanej specjalnie dla Was.

Uprzejmie informujemy, że Programem Poleceń IM nie mogą być objęci byli lub obecni pracownicy Inicjatywy Mikro Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia 
pokrewieństwa. Podpisując niniejszą Deklarację przystąpienia oświadczają Państwo, że nie należycie do żadnej z tych grup i możecie być objęci Programem Poleceń IM.

Pożyczka na kwotę: 50 tys. zł - nawet 2500 zł dla Ciebie

Ponad to zyskujesz obniżenie oprocentowania i prowizji nawet do 2%,
a polecony przez Ciebie przedsiębiorca zyska obniżone oprocentowanie o 0,5%

* - dane przedsiębiorców, ** - dane osób fizycznych nieprowadzących działalności

NIP* / PESEL**

Adres siedziby firmy* / Adres miejsca zamieszkania**



REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ IM

TERMIN ROZPOCZĘCIA
I ZAKOŃCZENIA PROGRAMU

POŻYCZKA PARTNERA
PROGRAMU POLECEŃ

WYNAGRODZENIE

Zakres Promocji Wartość Promocji Warunki Promocji

Aktualna wartość promocji dostępna
na www.inicjatywamikro.pl
oraz w Oddziałach IM

Za każdą jednostkową pożyczkę o minimalnej wartości 10 000 zł uruchomioną z dodatkową ochroną ubezpieczeniową TU dla Klienta IM 
poleconego przez Partnera IM na podstawie dokumentu identyfikującego w terminie obowiązywania Programu Poleceń. Przy kolejnych 
pożyczkach dla poleconego już uprzednio Klienta wynagrodzenie nie jest należne.

Partner musi być zarejestrowany co najmniej 24h przed poleceniem Klienta. Klient polecony to Klient, któremu IM udzieliło 
jednostkowej pożyczki o wartości co najmniej 10 000 zł bez dodatkowych opłat i prowizji, jedynie w przypadku, gdy każda jednostkowa 
pożyczka objęta jest ochroną ubezpieczeniową TU dla Klienta od przypadku zgonu, trwałej lub czasowej niezdolności do zarobkowania 
Pożyczkobiorcy, w ramach ochrony przed skutkami tych zdarzeń w odniesieniu do zaciągniętej pożyczki w wykorzystaniem aktualnych 
warunków proponowanych przez podmioty współpracujące z IM na podstawie aktualnych dwustronnych umów.

Zakończenie Programu: do odwołania
Program może być przedłużony wyłącznie przez IM i informacja o tym fakcie będzie umieszczona na stronie IM www.inicjatywamikro.pl 
i nie wymaga to informacji indywidualnej dla Partnerów.

Rozpoczęcie programu:
01.05.2013

Pożyczka uruchamiana na warunkach lepszych 
od obowiązujących aktualnie w IM. Aktualne 
warunki dostępne na www.inicjatywamikro.pl 
oraz w Oddziałach IM.

Data i podpis

Oświadczenie:
Wyrażam                    Tak   /                  Nie*   zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w „Deklaracji Programu Poleceń IM” przez administratora danych Inicjatywę Mikro Sp. z o.o., z siedzibą    
w Krakowie przy al. Krasińskiego 11A, w celu przystąpienia i realizacji ww. Programu, co wiąże się z poznaniem produktów i usług oferowanych przez Inicjatywę Mikro sp. z o.o. oraz podmioty powiązane 
kapitałowo z Inicjatywą Mikro sp. z o.o. w celu zaprezentowania potencjalnemu klientowi komplementarnej oferty.

Wyrażam                    Tak   /                  Nie*   zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną (e-mail, SMS) informacji handlowych (na podst. art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.)).

Wyrażam                       Tak   /                   Nie*  zgodę na używanie przez Inicjatywę Mikro Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) dla celów związanych z informowaniem o usługach i pro- 
mocjach (na podst. art. 172 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)).

Na podstawie ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.) przyjmuję 
do wiadomości, że podanie danych osobowych w Deklaracji jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. 
Jestem poinformowana(y), iż mam prawo wglądu w treść moich danych i ich poprawiania oraz że Inicjatywa Mikro Sp.    
z o.o. jest administratorem moich danych osobowych, które będą przetwarzane w celu przystąpienia i realizacji 
Programu Poleceń IM oraz w celu utrzymania kontaktu, a także w celach podanych w moich odrębnych oświadczeniach 
zgody. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż grupa kapitałowa Inicjatywy Mikro.

* - zaznacz znakiem „X” właściwą odpowiedź

1. Program Poleceń jest określeniem dla współpracy każdego Przedsiębiorcy /. podmiotu 
gospodarczego wytypowanego przez Inicjatywę Mikro, polegającej na możliwości 
wykorzystania przez Partnera IM udostępnionych przez IM nagród lub ofert specjalnych 
w zakresie produktów IM określonych w niniejszym Regulaminie na warunkach Regula-
minem sprecyzowanych. 
2. Uprzejmie informujemy, że Programem Poleceń IM nie mogą być objęci byli lub 
obecni pracownicy Inicjatywy Mikro Sp z o.o. oraz członkowie ich rodzin do drugiego 
stopnia pokrewieństwa. Podpisując niniejszą Deklarację przystąpienia oświadczają 
Państwo, że nie należycie do żadnej z tych grup i możecie być objęci Programem Poleceń 
IM.
3. Strona przystępująca do Programu Poleceń jest określana jako Partner IM. 
4. Partner IM identyfikuje się w ramach Programu Poleceń przyznaną kartą Partnera IM, 
która musi być podpisana na odwrocie. 
5. W celu identyfikacji Partnera IM może być on poproszony o potwierdzenie danych 
osobowych lub firmowych umieszczonych na karcie Partnera IM i/lub w deklaracji 
przystąpienia przez okazanie (W przypadku zawieszenia lub likwidacji działalności 
gospodarczej/firmy Partnera IM, jest on zobowiązany do poinformowania IM, przez 
przesłanie na adres IM odpowiedniej informacji lub przekazanie w Oddziale IM 
odpowiedniej, pisemnej informacji z potwierdzeniem przyjęcia i podpisem osoby przyj-
mującej.
6. Zakres ofert specjalnych i/lub zakres promocji może różnić się od tych, przekazanych 
w materiałach informacyjnych w chwili podpisywania przez Partnera IM Deklaracji 
Przystapienia do Programu Poleceń IM, a ich aktualny zakres jest dostępny na stronie 
www.inicjatywamikro.pl. 
7. Deklaracja przystąpienia jest drukiem znakowanym, objętym prawami autorskimi 
i majątkowymi, zarachowanym i wszelkie próby jej zmiany, co do wartości, formy, 
treści, wprowadzenie do obrotu nie jest dopuszczalne i podlega ograniczeniom na zasa-
dach ogólnych. Osoby fizyczne lub prawne łamiące te zasady poza skutkami prawnymi 
łamania zasad obowiązujacego porządku prawnego, sa automatycznie usuwane 
z Programu Poleceń, a wszelkie ew. pożytki, wynikajace ze współpracy w ramach 
Programu są bezspornie nieważne i nienależne bez względu na czas ich przypisania 
Partnerowi IM – tzn. dotyczy to również transakcji zawartych przed stwierdzeniem zaist-
nienia nadużycia przez Partnera IM. 
8. IM w ramach ewentualnego ubiegania się przez Partnera IM o pożyczkę, może 
w ramach niezależnej decyzji zmienić warunki jej udzielenia, w zależności od oceny 
ryzyka Partnera IM, a dokonywanej w ramach procedury udzielenia pożyczek IM przez 
osoby podejmujące decyzje dotyczące zatwierdzenia pożyczki.
9. Jeśli IM uruchomi dla poleconego przez Partnera IM, Przedsiębiorcy jednostkową 
pożyczkę, rozumianą jako sfinansowanie celu gospodarczego firmy Przedsiębiorcy, 
Partner IM z zachowaniem wszelkich warunków w tym w szczególności warunków 
udzielenia pożyczki – korzysta zgodnie z listą obowiązujących pożytków w ramach 
promocji, z przysługujących korzyści.
10. Wszelkie płatności i inne obowiązki, w szczególności – podatkowe i/lub inne daniny 
lub płatności, mogące powstać przez wykorzystanie przez Partnera IM Programu 
Poleceń obciążają wyłącznie Partnera IM.
11. Program Poleceń IM nie jest ofertą handlową w rozumieniu zapisów kodeksu cywil-
nego. 
12. IM może w każdej chwili i bez jakichkolwiek ograniczeń i bez skutków finansowych 
dla IM zamknąć lub zawiesić Program Poleceń. 

Zakres promocji w ramach Programu Poleceń IM 

1. Za każdą pożyczkę uruchomioną dla Klienta poleconego przez Partnera IM, Partner IM 
otrzymuje wynagrodzenie na warunkach określonych w tabeli korzyści promocji. 
2. Po uzyskanej okreslonej ilości uruchomionych jednostkowych pożyczek dla Klientów 
IM poleconych przez Partnera IM, IM ma prawo przyznać a Partner wykorzystać, 
specjalne warunki dla pożyczki własnej. Warunki te dodatkowo każdorazowo powinny 
być zgodne z aktualnymi warunkami pożyczek udzielanych przez IM. 
3. Wartość jednostkowej uruchomionej pożyczki dla Klienta polecanego przez Partnera 
IM musi być równa lub wyższa niż 10 000 zł, z wyłączaniem wszystkich opłat i prowizji. 
4. Klient IM, polecony przez Partnera IM, w zakresie uruchomionej jednostkowej 
pożyczki musi być objęty ochroną ubezpieczenia od przypadku zgonu, trwałej lub 
czasowej niezdolności do zarobkowania Pożyczkobiorcy, w ramach ochrony przed skut-
kami tych zdarzeń w odniesieniu do zaciągniętej pożyczki z wykorzystaniem aktualnych 

warunków proponowanych przez podmioty współpracujące z IM na podstawie aktual-
nych dwustronnych umów.

Szczegółowe Zasady Wykorzystania Programu Poleceń dla Partnera IM 

1. INICJATYWA MIKRO zobowiązuje się do zapłaty Partnerowi jednorazowego wyna-
grodzenia całkowitego w wysokości odpowiadającej 1 - 5% (słownie: od jeden do pięć 
procent) kwoty pożyczki zawartej z Klientem pomniejszonej o wszelkie opłaty pobrane 
od Klienta, w szczególności z tytułu prowizji, dodatkowych ryzyk, zabezpieczeń czy 
jakichkolwiek innych świadczeń.
2. W sytuacji gdy wynagrodzenie należne Partnerowi wynosi mniej niż 5 % kwoty 
pożyczki, jego wysokość zostanie każdorazowo ustalona z Kierownikiem lub Specjalistą 
ds. Pożyczek Oddziału Inicjatywy Mikro  za pośrednictwem korespondencji elektro-
nicznej.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż wysokość wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 
może każdorazowo ulec zmianie w wyniku poczynionych negocjacji z udziałem Part-
nera, Inicjatywy Mikro. Maksymalna kwota wynagrodzenia od jednej transakcji nie 
może przekraczać 15.000,00 zł (piętnastu tysięcy złotych).
4. Odebranie przysługującego wynagrodzenia Partnerowi IM jest konieczne w ramach 
tego samego roku kalendarzowego, przy czym IM zastrzega, że jego wydanie nastąpi nie 
wcześniej niż do 14 dni od daty zgłoszenia przez Partnera IM woli jego odebrania. 
5. Brak odebrania wynagrodzenia we wskazanym terminie w pkt.1, powoduje o jego 
bezspornym przepadku. 
6. Odbiór wynagrodzenia dokonany zostanie na podstawie wystawionego rachunku lub 
faktury przez Partnera IM, przez przekazanie należnych środków przelewem na wska-
zany nr rachunku bankowego na rachunku lub fakturze. 
7. Wynagrodzenie wyłączną decyzją Inicjatywy Mikro może zostać zmienione 
na wypłatę w postaci bonów towarowych. 
8. Bon towarowy, o którym mowa w Zakresie promocji, podlega w całości ogranicze-
niom wynikającym z regulaminów wystawcy bonu, którym może być dowolnie wybrany 
podmiot gospodarczy, który prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski. 
9. O wyborze wystawcy bonu towarowego decyduje każdorazowo IM w sposób 
bezsporny i indywidualny. 
10. Wartość wynagrodzenia lub wartość bonów towarowych może być różna od tej wska-
zanej w ramach niniejszego Regulaminu, ale zawsze zgodna z aktualną tabelą wartości 
nagród i pożytków przysługujących Partnerom IM w ramach Programu Poleceń – tabela 
na stronie www.inicjatywamikro.pl oraz w Oddziałach IM. 
11. Weryfikacja uprawnień do wynagrodzenia (bonu towarowego), odbywa się przez 
przekazanie przez Klienta zgłaszającego się po pożyczkę w IM, dokumentu identyfikują-
cego, który z Partnerów IM polecił danego Klienta. Dokument identyfi-kujący powinien 
w szczególności zawierać NIP i Firmę Partnera IM, numer Partnera IM oraz podpis osoby 
reprezentującej Firmę Partnera IM. 
12. Dokumenty identyfikujące/vouchery, przekazywane w ramach Programu Poleceń 
są drukami znakowanymi, objętymi prawami autorskimi i majątkowymi, zarachowa-
nymi i wszelkie próby ich zmiany, co do wartości, formy, treści, wprowadzanie do obrotu 
nie jest dopuszczalne i podlega ograniczeniom na zasadach ogólnych. Osoby fizyczne 
lub prawne łamiące te zasady poza skutkami prawnymi łamania zasad obowiązują-
cego porządku prawnego, sa automatycznie usuwane z Programu Poleceń, a wszelkie 
ew. pożytki, wynikające ze współpracy w ramach Programu są bezspornie nieważne 
i nienależne bez względu na czas ich przypisania Partnerowi IM – tzn. dotyczy to również 
transakcji zawartych przed stwierdzeniem zaistnienia nadużycia przez Partnera IM. 
13. Partner IM, mający aktywną co najmniej jedną pożyczkę w IM, która nie jest regu-
larnie spłacana, tzn. wystepują jakiekolwiek zaległości z tytułu spłat pożyczki nie może 
korzystać z korzyści wynikających z Programu Poleceń dla Partnera IM, do momentu 
całkowitej spłaty zaległości. Powyższe zastrzeżenie obejmuje również jakiekolwiek 
zadłużenia Partnera IM wobec osób trzecich, w szczególności z tytułu kredytów, poży-
czek, świadczeń podatkowych i innych świadczeń publicznych. W takich przypadkach 
ponowne przystapienie do Programu Poleceń wymaga odnowienia Deklaracji Uczest-
nictwa oraz ponownego jej zatwierdzenia przez IM. 
14. Ew. zaległości z tytułu pożyczek mogą, ale nie muszą, być regulowane przez potrą-
cenia z należnych pożytków dla Partnera IM. Decyzja ta należy wyłącznie do IM. 
15. Korzyści z niniejszego Programu Poleceń IM nie podlegają łączeniu z korzyściami 
z innych Programów Inicjatywy Mikro Sp z o.o.


