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UMOWA 
PROGRAMU TRANSAKCYJNEGO „DIAMENTOWE OBLIGO” 

NR 2016-mc/McNr  
 

zawarta w dniu ______________________ pomiędzy: 

 

 
Mart Diamonds S.A. z siedzibą w (00-019) Warszawie, adres: ul. Złota 7 lok. 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000510690  NIP 7811896703  REGON 302474857, zwaną dalej „Mart Diamonds”, reprezentowaną przez: 
Katarzynę Beatę Marcok – Prezes Zarządu Mart Diamonds Spółka Akcyjna, 

a   

Panem / Panią Nazwisko Imię zamieszkałym(ą) w 00-000 Miasto 

przy ul. Ulica Nr budynku / Nr lokalu posługującym(ą) się numerem PESEL 000000 

legitymującym(ą) się dowodem tożsamości serii / nr XXX00000   

 
zwaną(ym) w dalszej części Umowy „Kontrhentem”, wspólnie nazywani „Stronami” 

 

Preambuła 

Zważywszy, że : 
 

- Mart Diamonds jest profesjonalnym organizatorem Programu Transakcyjnego DIAMENTOWE OBLIGO, który zatrudnia 
ekspertów o wieloletnim doświadczeniu na rynku kamieni szlachetnych oraz rzeczoznawców – zapewnia uczestnikom 
Programu pełną gwarancję autentyczności, najwyższej jakości i dobrej ceny nabywanych Kamieni; 

- Mart Diamonds jest polską firmą posiadającą międzynarodowe zaplecze handlowe tworzone od 1995 roku. Będąc 
najbardziej rozpoznawalną marką w branży diamentowej działającą w tej części Europy, z oddziałami w wielu krajach 
świata takich jak m.in. Polska, Czechy, Belgia, Izrael, Indie, Ghana, prowadząc ścisłą współpracę z ośrodkami handlowymi 
w Antwerpii, Ramat Gan, Bombaju, Londynie oraz giełdami amerykańskimi - zapewnia uczestnikom Programu pełne 
zaplecze w zakresie zakupu i sprzedaży Kamieni; 

- Kontrahent zamierza przystąpić do Programu Transakcyjnego DIAMENTOWE OBLIGO i deklaruje chęć udziału w 
transakcjach na rynku diamentowym razem z Mart Diamonds i innymi Kontrahentami; 

 

Strony postanawiają, co następuje: 
 
 

§ 1. 
1. Zasady udziału w Programie zostały szczegółowo określone w Regulaminie Programu Transakcyjnego DIAMENTOWE OBLIGO, 

który stanowi  Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy i został Kontrahentowi doręczony przed zawarciem  Umowy. 
2. Zasady udziału Kontrahenta w Programie z Kaucją zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 2  do niniejszej Umowy, 

który Kontrahentowi został doręczony przed zawarciem  Umowy.  
3. Zasady korzystania przez Kontrahenta z Usługi Depozytowej Mart Diamonds Safe&Secure zostały szczegółowo określone w 

Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy, który Kontrahentowi został doręczony przed zawarciem  Umowy.  
4. Dodatkowo Strony uzgadniają, że na mocy niniejszej Umowy do Programu zostają włączone wszystkie Kamienie zakupione 

przez Kontrahenta w Mart Diamonds, a potwierdzeniem tego faktu jest każdorazowo wystawiona faktura zakupowa 
stanowiąca załącznik do niniejszej Umowy. 

5. Pojęcia użyte w niniejszej Umowie, pisane wielką literą, należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Regulaminie 
Programu oraz Załącznikach do niniejszej Umowy. 
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§ 2. 
1. Kontrahent zleca Mart Diamonds wykonywanie usług związanych z Programem Transakcyjnym DIAMENTOWE OBLIGO, na 

zasadach określonych w Regulaminie Programu, zgodnie z zapisami wynikającymi z Formularza Przystąpienia lub Formularza 
Zamówienia, których wzorce doręczono Kontrahentowi przed zawarciem Umowy. 

2. Kontrahent w celu uruchomienia Programu Transakcyjnego DIAMENTOWE OBLIGO, zgodnie z Formularzem Przystąpienia, 
deklaruje wniesienie do Programu: 
 

a. Kwoty brutto przeznaczonej na realizację Transakcji Diamentowych, która zostanie określona w zaakceptowanej 
przez Kontrahenta ofercie handlowej i wynikającej z niej faktury zakupowej, 
 

b. Kaucji zwrotnej w wysokości _____________ złotych (słownie: ________________________________ 00/100). 
 

§ 3. 
1. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Mart Diamonds (Administratora Danych) w celu 

obsługi Programu Transakcyjnego DIAMENTOWE OBLIGO.  
2. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, iż posiada prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia. 
3. Mart Diamonds będzie przetwarzała dane osobowe Kontrahenta na zasadach przewidzianych ustawą o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.). 
 

§ 4. 
1. Wszelkie podatki  i inne obciążenia skarbowe związane z rozliczeniem Programu obciążają w całości Kontrahenta. 
2. Strony uzgadniają, że zasady wzajemnych zobowiązań zostały szczegółowo określone w Regulaminie Programu i Załącznikach 

do Umowy. 
3. Kontrahenta oświadcza, że zapoznał się z wzorcami, regulaminami, załącznikami do Umowy i nie budzą one jego zastrzeżeń. 
4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne, bezskuteczne lub w jakikolwiek inny sposób utraci 

moc wiążącą pomiędzy Stronami, okoliczność taka pozostawać będzie bez wpływu na byt prawny niniejszej Umowy i moc 
wiążącą pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony obowiązywać będzie zapis wadliwego postanowienie jak 
najbardziej zbliżony do zgodnego zamiaru Stron, wyrażonego przy zawieraniu Umowy. W razie konieczności Strony będą 
podejmowały starania o usunięcie lub zmianę wadliwych zapisów, zgodnie z interesem Stron. 

5. Miejscem zawarcia Umowy jest miejscowość, w której znajduje się siedziba Organizatora. W przypadku jednak zawarcia 
Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Kontrahent jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 
14 dni od jej zawarcia zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. „o prawach konsumenta”. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy będą rozstrzygały sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby 
Mart Diamonds. 

7. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, Regulaminu Programu, Załączników do Umowy oraz wzorów innych 

dokumentów dotyczących realizacji Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu 

cywilnego. 
 
 

Katarzyna Beata Marcok - Prezes Zarządu 

 

Mart Diamonds S.A.  Czytelny podpis Kontrahenta 

 

 


