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ZAŁĄCZNIK NR 02 / MM / RRRR 

 

DO UMOWY  NR 2017-__/____ z dnia xx-xx-xxxx 
warunki udziału w „Programie z Kaucją” 

 

 

zawarty w dniu DD-MM-RRRR w 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 – Prezesa Zarządu Mart Diamonds Spółka Akcyjna, 

a   

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

przy ul. Ulica posługującym(ą) się numerem PESEL 00000000000 

legitymującym(ą) się dowodem tożsamości serii / nr XXX000000   

 

zwaną(ym) w dalszej części Załącznika „Kontrahentem”, wspólnie nazywani „Stronami” 
Na podstawie niniejszego Załącznika do Umowy Strony postanawiają, co następuje: 
 

 

§ 1 

1. Pojęcia użyte w Załączniku Kaucyjnym, pisane wielką literą, należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im w 
Regulaminie oraz Umowie. Dodatkowo pojęcia użyte w niniejszym Załączniku Kaucyjnym, mają następujące znaczenie:  
a) Bazowa Liczba Punktów - oznacza ustaloną w Załączniku Kaucyjnym liczbę punktów należnych Kontrahentowi po każdym 

Okresie Rozliczeniowym.   
b) Data Otwarcia Programu z Kaucją – pierwszy dzień miesiąca następującego po podpisaniu Załącznika Kaucyjnego i dacie 

wpływu Kaucji na konto Mart Diamonds. 
c) Data Zamknięcia Programu z Kaucją – data zwrotu Kaucji na konto bankowe Kontrahenta. 
d) Konto Kontrahenta – indywidualnie przypisane Kontrahentowi konto, na którym  gromadzone są punkty. 
e) Okres Rozliczeniowy – każde pełne 18 miesięcy liczone od Daty Otwarcia Programu z Kaucją. 
f) Załącznik Kaucyjny – niniejszy Załącznik nr 2 do Umowy określający warunki udziału Kontrahenta w Programie z Kaucją. 

 

§ 2. 

1. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Programu, Kontrahent wpłaca Kaucję zwrotną w 
wysokości określonej w ust.3 poniżej, uruchamiając w ten sposób Program z Kaucją. 

2. Strony uzgadniają, że Kaucja zwrotna w chwili wpłaty nie będzie stanowiła zaliczki, ani też zapłaty części ceny (raty) na poczet 
zakupu Kamieni i nie może być przeznaczona przez Mart Diamonds na zakup Kamieni dla innych Kontrahentów.  

3. Kontrahent zobowiązuje się wpłacić Kaucję zwrotną w wysokości 000000,00 złotych (słownie: xxxxxxxxxxxxxxxxx 00/100) 
najpóźniej do dnia poprzedzającego Datę Otwarcia Programu z Kaucją tj. 2017-03-01, na rachunek bankowy Mart Diamonds 
w PKO BP S.A. o numerze:   
 

                           dla wpłat w PLN:         31 1020 2313 0000 3102 0519 9163 
 

  dla wpłat w USD:         PL 09 1020 2313 0000 3102 0519 9171   KOD BIC (swift)  BPKOPLPW 
 
 

4. Wpływ Kaucji na rachunek bankowy Mart Diamonds jest równoznaczny z zawarciem niniejszego Załącznika Kaucyjnego. 
5. W przypadku zaksięgowania przez Mart Diamonds wpłaty Kaucji z opóźnieniem ale nie większym niż 20 dni po terminie 

wskazanym w ust.2 powyżej, Strony uzgadniają,  że Data Otwarcia Programu z Kaucją zostanie obligatoryjnie przesunięta na 
pierwszy dzień najbliższego miesiąca kalendarzowego, przesuwając tym samym o jeden miesiąc wszystkie inne terminy 
wynikające z Załącznika Kaucyjnego. 

6. Brak wpłaty Kaucji w terminie 20 dni po dacie wskazanej w ust.2 powyżej, skutkuje wygaśnięciem Załącznika Kaucyjnego z 
upływem w/w 20 dnia. 
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§ 3. 
 

1. W terminie 14 dni roboczych od daty wygaśnięcia Umowy lub daty wygaśnięcia niniejszego Załącznika Kaucyjnego Mart 
Diamonds zobowiązuje się do rozliczenia z Kontrahentem wpłaconej przez niego Kaucji zwrotnej, z uwzględnieniem wcześniej 
zrealizowanych częściowych zwrotów Kaucji. Końcowe rozliczenie Kaucji zwrotnej nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Kontrahenta o numerze __________________________________________. 

2. Kontrahent dodatkowo ma prawo do zwrotu wpłaconej Kaucji w terminie 14 dni roboczych po każdym 18. miesięcznym 
Okresie Rozliczeniowym, na warunkach określonych poniżej: 

a. W celu realizacji uprawnień wynikających z niniejszego ust.2 Kontrahent zobowiązuje się do ostatniego dnia każdego 
17.miesiąca Okresu Rozliczeniowego  przesłać na adres mailowy info@martdiamonds.pl  wypowiedzenie Załącznika 
Kaucyjnego. W pierwszym Okresie Rozliczeniowym wypowiedzenie powinno zostać dostarczone do 2018-07-31. 

b. Zwrot Kaucji nastąpi przelewem na rachunek bankowy Kontrahenta o numerze wskazywanym w ust.1. powyżej, z 
uwzględnieniem wcześniej zrealizowanych częściowych zwrotów Kaucji. 

3. Po każdych pełnych 6 lub 12 miesiącach Okresu Rozliczeniowego, w przypadku wystąpienia u Kontrahenta nagłej sytuacji 
życiowej lub biznesowej uzasadniającej wcześniejszy, niestandardowy zwrot Kaucji,  Mart Diamonds dopuszcza całkowity 
zwrot Kaucji na warunkach wskazywanych poniżej: 

a. W celu realizacji uprawnień wynikających z niniejszego ust.3 Kontrahent zobowiązuje się do ostatniego dnia każdego 
5. lub 11. miesiąca Okresu Rozliczeniowego przesłać na adres mailowy info@martdiamonds.pl wypowiedzenie 
Załącznika Kaucyjnego. W pierwszym Okresie Rozliczeniowym wypowiedzenie powinno zostać dostarczone 
najpóźniej do dnia 2017-07-31 lub 2018-01-31. 

b. Strony uzgadniają, że w/w wypowiedzenie Załącznika Kaucyjnego zostanie zrealizowane przez Mart Diamonds 
wyłącznie, gdy Kontrahent udokumentuje wystąpienie nagłej życiowo lub biznesowo sytuacji. W przypadku braku 
dokumentacji uzasadniającej wcześniejsze, niestandardowe wypowiedzenie Załącznika Kaucyjnego  Mart Diamonds 
odmówi Kontrahentowi możliwości skorzystania z zapisów wynikających z niniejszego ust.3, a Program pozostanie w 
mocy na warunkach określonych w Dacie Otwarcia Programu z Kaucją. 

c. W uzasadnionych przypadkach Mart Diamonds zobowiązuje się zrealizować w/w wypowiedzenie Załącznika 
Kaucyjnego i  dokonać wcześniejszego, niestandardowego zwrotu Kaucji w terminie do 14 dni roboczych od dnia 
wygaśnięcia Załącznika Kaucyjnego, z uwzględnieniem wcześniej zrealizowanych częściowych zwrotów Kaucji.  

d. Zwrot Kaucji nastąpi przelewem na rachunek bankowy Kontrahenta o numerze wskazywanym w ust.1. powyżej.  
4. W trakcie trwania Programu z Kaucją Mart Diamonds na zlecenie Kontrahenta dopuszcza również częściowy zwrot Kaucji: 

a. Za każde pełne 6 miesięcy realizacji Programu z Kaucją Kontrahent ma prawo do częściowego wycofania  2,5% 
wartości Kaucji wniesionej na rachunek bankowy Mart Diamonds.  

b. W celu realizacji uprawnień wynikających z niniejszego ustępu Kontrahent zobowiązuje się do ostatniego dnia 
każdego 5. lub 11. miesiąca Okresu Rozliczeniowego zgłosić chęć częściowego wycofania Kaucji na adres mailowy 
info@martdiamonds.pl. W pierwszym Okresie Rozliczeniowym zgłoszenie powinno zostać dostarczone najpóźniej do 
dnia 2017-07-31 lub 2018-01-31. 

c. Częściowy zwrot Kaucji nastąpi w terminie 14 dni roboczych po pełnych 6. lub 12. miesiącach każdego Okresu 
Rozliczeniowego, przelewem na rachunek bankowy Kontrahenta o numerze wskazywanym w ust.1. powyżej. 

d. Wypłacone Kontrahentowi kwoty związane z częściowym wycofaniem Kaucji zostaną uwzględnione przy końcowym 
rozliczeniu Kaucji. 

e. Wypłacone Kontrahentowi kwoty związane z częściowym wycofaniem Kaucji każdorazowo zostaną uwzględnione 
przy ustaleniu wysokości Kaucji w kolejnym 18. miesięcznym Okresie Rozliczeniowym. 

 

§ 4. 
 

1. Przedmiotem niniejszego Załącznika Kaucyjnego jest udział Kontrahentów w Programie z Kaucją i umożliwienie im po każdym 
Okresie Rozliczeniowym zakupu Kamieni na preferencyjnych warunkach, z wykorzystaniem punktów zgromadzonych na 
indywidualnym Koncie Kontrahenta (nazywanym również Kontem). 

2. Liczba punktów gromadzonych na Koncie Kontrahenta zależna jest od wysokości wniesionej Kaucji i uwarunkowań rynkowych, 
w których realizowany jest Program z Kaucją. Strony uzgadniają jednak Bazową Liczbę Punktów przypisaną do każdego Konta, 
która obliczana jest na podstawie wzoru i Tabeli nr 1 poniżej:  
                                                    

BAZOWA LICZBA PUNKTÓW =  KAUCJA x WSKAŹNIK TRANSAKCYJNY* 
Tabela nr 1 

Portfel Transakcyjny Kontrahenta 

Wskaźnik Transakcyjny* 

po 18 miesiącach każdego  
Okresu Rozliczeniowego 

po 12 miesiącach każdego  
Okresu Rozliczeniowego 

po 6 miesiącach każdego  
Okresu Rozliczeniowego 

Portfel 50% 0,24 0,05 0,01 

Portfel 35% 0,23 0,05 0,01 

Portfel 20% 0,22 0,05 0,01 

Portfel Obrotowy 0,19 0,05 0,01 
 Portfel 50% – portfel w ramach którego Kontrahent przekazuje co najmniej 50% środków na indywidualny zakup diamentów, 
 Portfel 35% – portfel w ramach którego Kontrahent przekazuje co najmniej 35% środków na indywidualny zakup diamentów, 
 Portfel 20% – portfel w ramach którego Kontrahent przekazuje co najmniej 20% środków na indywidualny zakup diamentów, 
 Portfel Obrotowy – portfel w ramach którego Kontrahent przekazuje mniej, niż 20% środków na indywidualny zakup diamentów. 
Struktura Portfela Transakcyjnego wskazywanego w Tabeli nr 1 powyżej określona zostaje przez Mart Diamonds każdorazowo na koniec Okresu Rozliczeniowego. 
 

mailto:info@martdiamonds.pl
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3. Otrzymywane przez Kontrahenta zgodnie z postanowieniami ust. 1, 2 i 3 powyżej punkty, stanowią nagrodę za uczestnictwo 
w Programie z Kaucją i zostaną w terminie 14 dni roboczych po każdym 18. miesięcznym Okresie Rozliczeniowym lub po 
wygaśnięciu Umowy lub po wygaśnięciu niniejszego Załącznika Kaucyjnego wykupione przez Mart Diamonds po cenie 1,00 zł 
za każdy 1 punkt zgromadzony na Koncie i przeznaczone na zakup przez Kontrahenta na preferencyjnych warunkach Kamieni 
oferowanych przez Mart Diamonds. Zgromadzone punkty w przypadku wygaśnięcia Załącznika Kaucyjnego przed upływem 
pierwszych 6 miesięcy każdego Okresu Rozliczeniowego, ulegają przepadkowi.  

4. Kwota uzyskana w zamian  za punkty zgromadzone na Koncie Kontrahenta, zostanie potrącona z ceny zakupu Kamieni 
oferowanych przez Mart Diamonds. Kwota uzyskana w zamian za punkty  zgromadzone na Koncie nie może zostać 
przeznaczona na zakup Kamieni, które nie znajdują się w ofercie Mart Diamonds lub wypłacona Kontrahentowi. Mart 
Diamonds nie dokonuje wypłaty, także w przypadku nie skorzystania przez Kontrahenta z oferty zakupu Kamieni. 

5. Kontrahent może przeznaczyć punkty zgromadzone na jego indywidualnym Koncie na zakup Kamieni oferowanych przez Mart 
Diamonds, również gdy liczba zgromadzonych punktów jest niewystarczająca do zakupu wybranego Kamienia. W takim 
przypadku Kontrahent zobowiązany jest do dokonania na konto Mart Diamonds dopłaty różnicy ceny. 

6. Kontrahent nie jest uprawniony do żądania wykupu punktów przez Mart Diamonds poza sytuacjami opisanymi w ust. 3-5 
powyżej.  

7. W ramach zobowiązań wynikających z niniejszego Załącznika Kaucyjnego Mart Diamonds nie przyjmuje na siebie realizacji 
zamówień Kamieni o parametrach wskazanych przez Kontrahenta. W zależności od liczby zgromadzonych przez Kontrahenta 
punktów Mart Diamonds dobiera Kamienie starając się uzyskać jak najwyższy ich potencjał wzrostowy. 

8. W przypadku zakupu Kamieni z wykorzystaniem punktów naliczonych na Koncie Kontrahenta po każdym 18. miesięcznym 
Okresie Rozliczeniowym, Kontrahent ma prawo do odsprzedaży takich Kamieni w dacie kończącej każdy Okres Rozliczeniowy 
lub później zgodnie z Regulaminem i wynikającym z niego System Redystrybucji Mart Diamonds. W przypadku odsprzedaży 
Kamieni Kontrahent zobowiązuje się zapłacić Mart Diamonds Prowizję Serwisową zgodnie z § 5. Regulaminu. 

 

§ 5. 

1. Kontrahent ma prawo brać udział wraz firmą Mart Diamonds w Programie Kaucyjnym pod warunkiem że: 
a) Posiada Kamienie zakupione w Mart Diamonds o wartości nie niższej niż 5.000 USD brutto i zadeklarował oraz wniósł na 

konto Mart Diamonds Kaucję zwrotną o wartości nie niższej niż 20.000 złotych i nie wyższej niż 5 krotna wartość brutto 
wszystkich Kamieni zakupionych wcześniej w Mart Diamonds; - lub  

b) W przypadku udziału w Programie z Kaucją po raz pierwszy, Kontrahent zadeklarował oraz wniósł na konto Mart 
Diamonds Kaucję na poziomie nie niższym niż 50.000 złotych; - lub 

c) Mart Diamonds może zastosować inne kryteria dopuszczające Kontrahentów do Programu z Kaucją. 
2. Mart Diamonds oświadcza, że w ramach Programu z Kaucją organizuje Transakcje Diamentowe oraz zgodnie z niniejszym 

Załącznikiem Kaucyjnym Transakcje Obrotowe i Transakcje Portfelowe, w ramach których przeprowadza hurtowe transakcje 
kupna, a następnie odsprzedaży wytypowanych i zweryfikowanych Kamieni. 

3. W związku z realizacją Transakcji Obrotowych i Transakcji Portfelowych Kontrahent bezwarunkowo wyraża zgodę na zakup i 
sprzedaż przez Mart Diamonds Kamieni, pod warunkiem jednak, że proces transakcyjny umożliwia Mart Diamonds spełnienie 
wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Załącznika Kaucyjnego.  

4. Mart Diamonds każdorazowo przeprowadza fizyczną inspekcję Kamieni będących przedmiotem Transakcji Obrotowych, 
gwarantując Kontrahentowi ich autentyczność, atrakcyjność handlową oraz rynkowo korzystna cenę.  

5. Strony uzgadniają, że proces sprzedaży Kamieni będących przedmiotem Transakcji Obrotowych zostanie przeprowadzony 
przez Mart Diamonds z zachowaniem najwyższej staranności i dbałości o bezpieczeństwo transakcyjne. 

6. W przypadku, gdy przedmiotem Transakcji Obrotowych są hurtowe transakcje kupna-sprzedaży Kamieni, Mart Diamonds 
gwarantuje, iż kwoty wniesione do Transakcji Obrotowych wraz z własnym kapitałem obrotowym użyje w całości do zakupu 
Kamieni i w procesie transakcyjnym zabezpieczy je w standardzie MART DIAMONDS SAFE & SECURE, tworząc w ten sposób 
majątek obrotowy transakcji, zabezpieczający wspólne interesy Stron. 

7. Mart Diamonds w trakcie realizacji Transakcji Obrotowych może dokonać zmiany przedmiotu transakcji, wprowadzając w 
miejsce hurtowych transakcji kupna-sprzedaży Kamieni, możliwość nabywania Kamieni unikatowych, w cenie gwarantującej 
naliczenie Kontrahentom dodatkowych punktów w liczbie istotnie przewyższającej Bazową Liczbę Punktów. 
a) W przypadku wskazywanym w ust.7 powyżej Mart Diamonds każdorazowo naliczy Kontrahentowi dodatkowe punkty, 

stanowiące nadwyżkę ponad Bazową Liczbę Punktów wynikającą z zapisów § 4. powyżej. 
b) Mart Diamonds zobowiązuje się naliczyć Kontrahentowi  w/w dodatkowe punkty w terminie 14 dni roboczych od daty 

sprzedaży Kamieni unikatowych. 
8. Mart Diamonds dwa razy w roku (do 20 lutego i do 20 sierpnia) zobowiązuje się do informowania Kontrahentów o rynkowych 

działaniach firmy oraz o realizowanych i planowanych do realizacji projektach mających bezpośredni lub pośredni wpływ na 
przebieg Transakcji Obrotowych.  
a) Strony uzgadniają, że podstawową formą informowania Kontrahenta o rynkowych działaniach firmy jest przekazywanie 

informacji drogą mailową na adres email wskazany przez Kontrahenta w Formularzu Przystąpienia. 
b) Dodatkowo Kontrahent ma prawo do uzyskiwania informacji w sposób bezpośredni lub telefoniczny: 

a. W przypadku kontaktu bezpośredniego, spotkanie możliwe jest w siedzibie firmy lub biurze regionalnym Mart 
Diamonds w godzinach od 10:00 do 16:30, pod warunkiem jednak zgłoszenia chęci spotkania co najmniej na 72 
godziny przed jego planowaną datą, na adres mailowy info@martdiamonds.pl , 

b. W przypadku kontaktu telefonicznego Kontrahent ustali z Mart Diamonds hasło i zestaw pytań kontrolnych 
przeznaczonych do telefonicznej weryfikacji tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania Kontrahenta. 

mailto:info@martdiamonds.pl
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c. Mart Diamonds bez uzyskania hasła i potwierdzenia przy pomocy pytań kontrolnych tożsamości osób 
upoważnionych, nie udzieli żadnych informacji na temat Transakcji drogą telefoniczną. 

 
§ 6. 

 

1. Niniejszy Załącznik Kaucyjny zawarty jest na czas nieokreślony i może być wypowiedziany przez Kontrahenta lub wygasa w 
Dacie Zamknięcia Programu z Kaucją.  

a. Kontrahent ma prawo wypowiedzieć Załącznik Kaucyjny po 6 miesiącach każdego Okresu Rozliczeniowego w formie 
pisemnej z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.  

b. Mart Diamonds w terminie do 14 dni roboczych od daty wygaśnięcia Załącznika z Kaucją dokona z Kontrahentem 
końcowego rozliczenia.  

c. Wszelkie należności Stron względem siebie będą rozliczone na dzień wygaśnięcia Załącznika z Kaucją. 
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Załącznika okaże się nieważne, bezskuteczne lub w jakikolwiek inny sposób 

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

3. Niniejszy Załącznik Kaucyjny został sporządzony w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Załącznika Kaucyjnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Załączniku Kaucyjnym, mają zastosowanie zapisy Regulaminu, Umowy oraz 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 
 

    Katarzyna Beata Marcok - Prezes Zarządu 

 

                  Mart Diamonds S.A.  Czytelny podpis Kontrahenta 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


