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Załącznik nr 1 do Umowy Programu Transakcyjnego Diamentowe Obligo 
 

 

REGULAMIN PROGRAMU TRANSAKCYJNEGO DIAMENTOWE OBLIGO 
 

§ 1 
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, mają następujące znaczenie:  
1. Mart Diamonds – organizator Programu - Mart Diamonds S.A. z siedzibą w (00-019) Warszawie, 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. W celu realizacji Programu spółka Mart Diamonds 
S.A. może zlecić realizację Transakcji Diamentowych spółce zależnej Mart Diamonds Dystrybucja Sp. z o.o.  z siedzibą w (40-079) Katowicach, 
ul. Gliwicka 2 lok. 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00005988990  NIP 7811922317  
REGON 363588064. 

2. Formularz Zamówienia – formularz zamówienia przez Kontrahenta Kamieni z oferty Mart Diamonds.  
3. Formularz Przystąpienia – formularz przystąpienia Kontrahenta do Programu Transakcyjnego DIAMENTOWE OBLIGO. 
4. Kamień - diament szlifowany oraz pozostałe kamienie szlachetne, które mogą być przedmiotem Programu.  
5. Karat – jednostka masy Kamieni (nazywana dalej „ct”). 
6. Kaucja – kaucja zwrotna wnoszona przez Kontrahenta w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Programu. 
7. Kontrahent - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą 

prawną , której ustawa przyznaje zdolność prawną (art.331 &kodeksu cywilnego ) przystępująca do Programu. 
8. Program Transakcyjny DIAMENTOWE OBLIGO (zwany dalej również „Programem”) – program, w ramach którego Mart Diamonds 

zobowiązuje się do obsługi handlowej Kontrahentów w zakresie:  
a. Transakcji Diamentowych – indywidulanych transakcji kupna - sprzedaży Kamieni we współpracy z Mart Diamonds.  
b. Transakcji Obrotowych – hurtowych transakcji kupna - sprzedaży Kamieni realizowanych przez Kontrahentów wraz z firmą Mart 

Diamonds i innymi Kontrahentami.  
c. Transakcji Portfelowych – w ramach których, Kontrahent dokonuje podziału środków pomiędzy Transakcje Diamentowe i 

Transakcje Obrotowe.  
9. Program z Kaucją – Program Transakcyjny DIAMENTOWE OBLIGO, w ramach którego Kontrahent wniósł Kaucje zwrotną. 
10. Prowizja Serwisowa - ustalony ekwiwalent pieniężny pobierany przez Mart Diamonds w związku z dostępem do systemu depozytowego Mart 

Diamonds Safe & Secure lub w związku ze zbyciem Kamieni w ramach Systemu Redystrybucyjnego Mart Diamonds.  
11. Regulamin – niniejszy regulamin Programu Transakcyjnego DIAMENTOWE OBLIGO. 
12. Umowa - umowa Programu Transakcyjnego DIAMENTOWE OBLIGO.  
13. Wzrost Wartości Kamieni - oznacza dodatnią różnicę pomiędzy ceną brutto zakupu Kamieni, a ceną brutto sprzedaży Kamieni będących 

przedmiotem Transakcji Diamentowych. 
 

§ 2 
W związku z Programem Transakcyjnym DIAMENTOWE OBLIGO, Mart Diamonds oświadcza, iż:  
1. Jest profesjonalnym podmiotem zajmującym się handlem Kamieniami, posiadającym wiedzę i umiejętności oraz potencjał organizacyjny 

umożliwiający prowadzenie sprzedaży Kamieni. 
2. Diamenty szlifowane o masie od 0.50 ct są przedmiotem sprzedaży jedynie w przypadku posiadania przez nie certyfikatów wystawianych 

przez uznane na świecie instytuty gemmologiczne: GIA lub HRD lub IGI. Mart Diamonds może wprowadzić do sprzedaży diamenty 
certyfikowane także przez inne instytuty gemmologiczne, a także diamenty nie posiadające certyfikacji zewnętrznej. Oferta taka będzie 
oznaczona w sposób uzgodniony z Kontrahentem. 

3. Diamenty znajdujące się w ofercie Mart Diamonds, zgodnie z wymogami ONZ, pochodzą z krajów wolnych od konfliktów zbrojnych, a ich 
wprowadzenie do obrotu odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi obrót diamentami oraz zasadami 
określonymi w procesie Kimberley.  

§ 3 
1. Przystąpienie Kontrahenta do Programu Transakcyjnego DIAMENTOWE OBLIGO  następuje zgodnie z poniższą procedurą: 

1) Kontrahent zgłasza Mart Diamonds chęć przystąpienia do Programu na Formularzu Przystąpienia. 
2) Warunkiem objęcia Kontrahenta Programem jest zakup przez niego co najmniej jednego Kamienia o masie wynoszącej co najmniej 

1,00 ct lub o cenie brutto na poziomie nie niższym niż 5.000 USD. W przypadku zakupu Kamienia o masie lub cenie brutto niższej od 
wskazywanych w zdaniu powyżej, Mart Diamonds każdorazowo musi udzielić zgody na objęcie Kontrahenta Programem. 

3) Mart Diamonds na podstawie Formularza Przystąpienia przygotowuje Kontrahentowi spersonalizowaną Umowę. 
4) Kontrahent przystępuje do Programu poprzez podpisanie Umowy, na podstawie której dokonuje zakupu pierwszych Kamieni.  

2. W ramach Transakcji Diamentowych, Mart Diamonds zapewnia bezpieczny proces zakupu Kamieni zgodny z poniższą procedurą: 
1) Kontrahent zgłasza chęć zakupu Kamienia lub Kamieni z oferty Mart Diamonds każdorazowo na Formularzu Zamówienia. 
2) Mart Diamonds na podstawie Formularza Zamówienia dostarcza Kontrahentowi spersonalizowaną ofertę, na podstawie której 

Kontrahent potwierdza chęć zakupu Kamienia lub Kamieni spełniających jego oczekiwania. 
3) Mart Diamonds potwierdza dostępność Kamieni zamówionych przez Kontrahenta wystawiając Fakturę VAT PROFORMA. 
4) Wszystkie ceny, po odpowiednim przeliczeniu za karat lub Kamień podawane są w DOLARZE AMERYKAŃSKIM (USD).  
5) Kontrahent zobowiązuje się w terminie określonym w Fakturze VAT PROFORMA do opłacenia pełnej kwoty z niej wynikającej. 
6) Kontrahent ma możliwość zapłaty za zamówione Kamienie zarówno w USD, jak i PLN, przeliczanych wg kursu sprzedaży banku PKO 

BP S.A. określonego na dzień i godzinę wystawienia Faktury VAT Proforma. W przypadku zwłoki w zapłacie przekraczającej termin  
określony w Fakturze VAT Proforma Mart Diamonds ma prawo do przeliczenia ceny wg. aktualnego kursu USD/PLN i naliczenia 
dodatkowych opłat, wynikających z różnicy kursowej. 
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7) Wpływ środków na konto Mart Diamonds jest równoznaczny z zakupem Kamienia lub Kamieni. Zwłoka w zapłacie lub wpłata 
niepełnej kwoty może skutkować sprzedażą zamówionych Kamieni kolejnemu Kontrahentowi. W takim wypadku w zależności od 
decyzji Kontrahenta, Mart Diamonds zaoferuje Kontrahentowi inny Kamień lub Kamienie o takiej samej jakości bez zmiany ceny 
wyrażonej w USD lub dokona zwrotu środków na rachunek Kontrahenta podany w Formularzu Zamówienia.  

8) Sprzedaż Kamieni jest realizowana przez Mart Diamonds bezpośrednio na rzecz Kontrahenta. 
9) Mart Diamonds zobowiązuje się do dostarczenia Kontrahentowi Kamieni na terenie Polski maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych 

od zaksięgowania pełnej kwoty wynikającej z Faktury VAT PROFORMA na swoim rachunku bankowym.  
a. W przypadku dostawy poza terenem Polski Mart Diamonds każdorazowo ustali z Kontrahentem termin dostawy.   
b. Maksymalny termin dostawy może się wydłużyć w wypadku siły wyższej, wojen, wypadków i innych zdarzeń losowych 

niezależnych od Mart Diamonds.  
c.  W razie niedostarczenia Kamienia lub Kamieni Kontrahentowi w przeciągu 30 dni roboczych od zaksięgowania pełnej 

kwoty na koncie bankowym,  Mart Diamonds na życzenie Kontrahenta zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty na 
rachunek bankowy Kontrahenta podany w Formularzu Zamówienia. 

10) Mart Diamonds zobowiązuje się dostarczyć Kamień lub Kamienie wynikające z Formularza Zamówienia o wartości przekraczającej 
2 000 USD netto (słownie: dwa tysiące 00/100) w miejsce wskazane przez Kontrahenta na terenie Polski na swój koszt. Przy 
Zamówieniu nie przekraczającym kwoty wskazywanej w zdaniu powyżej, Kontrahentowi doliczona zostanie do Faktury VAT 
PROFORMA każdorazowo zryczałtowana opłata za dostawę w wysokości do 50 USD netto. W przypadku dostawy poza terenem 
Polski, Mart Diamonds każdorazowo ustali z Kontrahentem wysokość opłaty za dostawę wyrażoną w USD. 

3. W ramach Transakcji Diamentowych, Mart Diamonds udostępnia Kontrahentowi: 
1) Gwarancję Autentyczności i jakości Mart Diamonds (najlepsze, certyfikowane diamenty i inne Kamienie). 
2) Gwarancję Dobrej Ceny Mart Diamonds (konkurencyjna rynkowo „cena flotowa”). 
3) Gwarancję dostępu do systemu depozytowego Mart Diamonds Safe & Secure (przechowywanie Kamieni). 
4) Gwarancję dostępu do Systemu Redystrybucji Mart Diamonds (udział w odsprzedaży Kamieni). 
5) Na zlecenie Kontrahenta Wycenę Kamieni realizowaną nie częściej niż jeden raz w roku, zgodnie z aktualnym cennikiem „Rapaport 

Diamond Report”. 
6) Dodatkowo w ramach Programu, Mart Diamonds może wprowadzać promocyjne rabaty gotówkowe lub rzeczowe rabaty 

diamentowe na rzecz Kontrahentów. 
§ 4 

1. W ramach Transakcji Diamentowych, dla Kamieni zakupionych przez Kontrahenta od Mart Diamonds oraz włączonych do Programu na mocy 
Umowy, Mart Diamonds zobowiązuje się do udostępnienia Kontrahentowi systemu depozytowego MART DIAMONDS SAFE & SECURE 
umożliwiającego przechowywanie zakupionych Kamieni w skarbcach polskiego systemu bankowego, na zasadach każdorazowo określonych 
w Załączniku nr 3  do Umowy, który Kontrahentowi doręczony został przed zawarciem  Umowy. 

2. W przypadku korzystania przez Kontrahenta z systemu depozytowego MART DIAMONDS SAFE & SECURE, Kontrahent zobowiązuje się 
zapłacić Mart Diamonds Prowizję Serwisową za przechowywanie Kamieni w wysokości każdorazowo określonej w Załączniku nr 3  do Umowy. 

 

§ 5 
1. W ramach Transakcji Diamentowych, dla Kamieni o masie minimum 1,00 ct lub cenie brutto na poziomie co najmniej 5.000 USD, zakupionych 

przez Kontrahenta od Mart Diamonds oraz włączonych do Programu na mocy Umowy, Mart Diamonds obligatoryjnie zobowiązuje się do 
udziału w procesie ich odsprzedaży za możliwie najwyższą cenę, świadcząc usługi pośrednictwa w obrocie Kamieniami w ramach SYSTEMU 
REDYSTRYBUCJI MART DIAMONDS: 

1) Kontrahent, w okresie obowiązywania Umowy powierza Mart Diamonds prawo pośrednictwa w sprzedaży Kamieni zawierając tym 
samym umowę pośrednictwa na okres 12 miesięcy od dnia przyszłego zgłoszenia Kamieni do dalszej sprzedaży.  

2) Zgłoszenie Kamieni zakupionych przez Kontrahenta do dalszej sprzedaży w ramach Programu nie może nastąpić wcześniej niż po 
upływie 36 miesięcy od daty ich zakupu. 

3) Mart Diamonds zobowiązuje się do promowania sprzedaży Kamieni przekazanych przez Kontrahenta do redystrybucji poprzez 
własne kanały dystrybucji oraz podejmowanie innych działań zmierzających do ich sprzedaży.  

2. W przypadku odsprzedaży Kamieni spełniających wymogi wskazywane w ust.1 powyżej w ramach SYSTEMU REDYSTRYBUCJI MART 
DIAMONDS realizowanego na podstawie umowy pośrednictwa stanowiącej integralną część Umowy, Kontrahent zobowiązuje się zapłacić 
Mart Diamonds Prowizję Serwisową za redystrybucję Kamieni w wysokości: 

1) 10% od Wzrostu Wartości Kamieni brutto, po 5 latach i dłużej od daty ich zakupu.  
2) 15% od Wzrostu Wartości Kamieni brutto, po 4 latach od daty ich zakupu.  
3) 25% od Wzrostu Wartości Kamieni brutto, poniżej 4 lat od daty ich zakupu.  

Prowizja Serwisowa za redystrybucję Kamieni, wskazywana w ust.2 powyżej jest prowizją brutto, zawierającą obowiązujący podatek VAT i 
będzie pobrana jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Mart Diamonds, w dniu dokonania zapłaty ceny za Kamienie na konto 
Kontrahenta. 

3. W przypadku sprzedaży Kamieni nie spełniających wymogów wskazywanych w ust.1 powyżej, w ramach SYSTEMU REDYSTRYBUCJI MART 
DIAMONDS realizowanego na podstawie umowy pośrednictwa stanowiącej integralną część Umowy, Kontrahent wyraża zgodę na ustalenie 
przez Mart Diamonds indywidulanych warunków redystrybucji i indywidualnej Prowizji Serwisowej za redystrybucję Kamieni. 
 

§ 6 
1. Kontrahent przystępuje do Programu Transakcyjnego DIAMENTOWE OBLIGO na okres minimum 3 lat od dnia zakupu pierwszych Kamieni, a 

Program trwa do dnia sprzedaży ostatniego Kamienia zakupionego w Mart Diamonds lub do momentu wypowiedzenia Umowy przez 
Kontrahenta.  

2. Kontrahent ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdej chwili jej obowiązywania w formie pisemnej z zachowaniem 30 dniowego okresu 
wypowiedzenia. Mart Diamonds w terminie do 14 dni roboczych od daty wygaśnięcia Umowy dokona z Kontrahentem końcowego rozliczenia. 
Wszelkie należności Stron względem siebie będą rozliczone na dzień wygaśnięcia Umowy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 
 

Katarzyna Beata Marcok - Prezes Zarządu 
 

                   Mart Diamonds S.A.  Czytelny podpis Kontrahenta 
 


