
REGULAMIN PŁATNEGO PROGRAMU POLECEŃ TAXCOACH SP. Z O.O. 

 

I. Definicja tego, co w ramach niniejszego programu rozumiane jest jako 

„polecenie Klienta”: 

Za „polecenie Klienta” rozumiemy przekazanie przez Uczestnika programu danych 

kontaktowych do potencjalnie nowego Klienta za pośrednictwem formularza znajdującego się 

na pod adresem internetowym https://taxcoach.pl/program-polecen/.  

Za „polecenie Klienta” rozumiemy również przekazanie potencjalnie nowemu Klientowi spółki 

Taxcoach sp. z o.o.  kontaktu do ww. spółki w celu zawarcia umowy prowadzenia usług 

księgowych przez Taxcoach sp. z o.o. na rzecz nowego Klienta. 

 

II. Kto może zostać uczestnikiem programu poleceń? 

1. Możliwością uczestnictwa w programie objęte są wszystkie podmioty, które polecą 

potencjalnie nowemu Klientowi usługi oferowane przez spółkę Taxcoach sp. z o.o. 

2. Wzięcie udziału w programie oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu, 

określającego zasady programu. 

 

III. Zasady przekazania kontaktu/rekomendacji do płatnego polecenia: 

Opcja nr 1 

1. Uczestnik programu przekazuje potencjalnie nowemu Klientowi spółki Taxcoach sp. z o.o.  

kontakt do ww. spółki w celu zawarcia umowy prowadzenia usług księgowych przez Taxcoach 

sp. z o.o. na rzecz nowego Klienta. Jednocześnie uczestnik programu niezwłocznie informuje 

Taxcoach sp. z o.o. o przekazaniu rekomendacji określonemu potencjalnie nowemu Klientowi. 

2. Potencjalnie nowy Klient kontaktuje się ze spółką Taxcoach sp. z o.o. w celu zawarcia 

umowy z ww. spółką o świadczenie przez tą spółkę usług księgowych na jego rzecz.  

3. Potencjalnie nowy Klient podczas kontaktu opisanego w ust. 2 powyżej wskazuję, iż 

rekomendację i kontakt do spółki Taxcoach sp. z o.o. otrzymał od danego Uczestnika 

programu. 

Opcja nr 2 

1. Uczestnika programu przekazuje dane kontaktowe do potencjalnie nowego Klienta za 

pośrednictwem formularza znajdującego się na pod adresem internetowym 

https://taxcoach.pl/program-polecen/. 

2. Spółka Taxcoach sp. z o.o. kontaktuje się z potencjalnie nowym Klientem, którego dane 

zostały spółce przekazane w sposób opisany w ust. 1. powyżej, w celu przedstawienia swojej 

ofert.  

IV. Warunki, które muszą być spełnione, aby bonus pieniężny został wypłacony: 

1. Przekazanie polecenia (zgodnie z zasadami opisanymi powyżej) przez Uczestnika programu. 



2. Zawarcie przez potencjalnie nowego Klienta wskazanego przez Uczestnika programu z 

Taxcoach sp. z o.o. umowy o świadczenie usług księgowych.   

3. Opłacenie przez nowego Klienta wskazanego przez Uczestnika programu pierwszej 

miesięcznej opłaty abonamentowej z tytułu wynagrodzenia za świadczenia usług księgowych 

przez Taxcoach sp. z o.o.  

4. Przekazanie niezbędnych dokumentów / informacji do wykonania przelewu bonusu w tym: 

• dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: numeru rachunku 

bankowego Uczestnika programu, na który zostanie wypłacony bonus oraz wszelkich 

niezbędnych danych osobowych potrzebnych do zgłoszenia naliczonego bonusu do urzędu 

skarbowego jako przychód Uczestnika programu; 

• dla przedsiębiorców: otrzymania od Uczestnika programu prawidłowo wystawionej faktury 

vat z 14 dniowym terminem płatności ze wskazaniem właściwego numer rachunku bankowego 

na który zostanie wypłacony bonus. 

5. Okres, w jakim przysługuje wypłata bonusu, to 3 m-cy od momentu rekomendacji (oznacza 

to, że bonus zostanie wypłacony jeśli nowy Klient wskazany przez Uczestnika programu zawrze 

ze spółką Taxcoach sp. z o.o. umowę o świadczenie usług księgowych w przeciągu 3 m-cy od 

rekomendacji). 

 

V. Sposób wypłacenia bonusu: 

1. Jednorazowy Bonus wypłacony zostanie w całości po opłaceniu przez nowego Klienta 

wskazanego przez Uczestnika programu pierwszej miesięcznej opłaty abonamentowej z tytułu 

wynagrodzenia za świadczenia usług księgowych przez Taxcoach sp. z o.o. 

2. Jednorazowa kwoty bonusu równa jest miesięcznej opłacie abonamentowej z tytułu 

wynagrodzenia za świadczenia usług księgowych przez Taxcoach sp. z o.o na rzecz nowego 

Klienta wskazanego przez Uczestnika programu, nie więcej jednak niż:  

• 1200,00 zł brutto – w przypadku Uczestników programu będących osobami fizycznymi 

nieprowadzącymi działalności gospodarczej. 

• 1200,00 zł netto – w przypadku Uczestników programu będących przedsiębiorcami. 

3. Uczestnik programu, który otrzymał bonus zobowiązany jest do opłacenia we własnym 

zakresie wszystkich zobowiązań publicznoprawnych, w tym podatkowych wynikających z 

otrzymanego bonusu.   

4. Nowy klient wskazany przez Uczestnika programu zgodnie z zasadami niniejszego 

Regulaminu w przypadku zawarcia z nim umowy na usługi księgowe otrzymuje od spółki 

Taxcoach sp. z o.o. 5% rabat na każdy miesięczny abonament.     

 

VI . Organizatorem oraz Administratorem programu jest firma Taxcoach Sp. z o.o. 

1. Kwestie sporne oraz nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.  


