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ZAŁĄCZNIK NR 03 / MM / RRRR 

 

DO UMOWY  NR 2017-__/____ z dnia xx-xx-xxxx 
Regulamin Usługi Depozytowej „Mart Diamonds Safe & Secure” 

 

 

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 „Składającym Depozyt”, wspólnie nazywani „Stronami” 
Na podstawie niniejszego Załącznika Depozytowego Strony postanawiają, co następuje: 
 

§ 1 
Pojęcia użyte w niniejszym Załączniku Depozytowym, pisane wielką literą, należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im w 
Regulaminie, Umowie oraz innych załącznikach. Dodatkowo pojęcia użyte w niniejszym Załączniku Depozytowym, mają 
następujące znaczenie:  
1. Mart Diamonds – firma organizująca usługę „Mart Diamonds Safe & Secure” nazywana również „Przechowawcą” - 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.  

2. Data Otwarcia Depozytu – data fizycznego przekazania Przechowawcy zweryfikowanych Kamieni i/lub biżuterii.  
3. Data Zamknięcia Depozytu – data fizycznego odbioru przez Składającego zdeponowanych Kamieni i/lub biżuterii. 
4. Depozyt - Kamienie i/lub biżuteria, które maja być zabezpieczone w ramach Usługi Depozytowej. 
5. Kamień - diament szlifowany oraz pozostałe kamienie szlachetne, które mogą być przedmiotem Usługi Depozytowej.  
6. Opłata Serwisowa - ustalony ekwiwalent pieniężny pobierany przez Mart Diamonds w związku z realizacją Usługi 

Depozytowej.  
7. Składający Depozyt (zwany dalej również „Składającym”) - 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 ) korzystająca z Usługi Depozytowej. 

8. Usługa Depozytowa Mart Diamonds Safe & Secure (zwana dalej również „Usługą Depozytową”) – usługa, w ramach której 
Przechowawca zobowiązuje się przyjąć i zachować w stanie nie pogorszonym Kamienie i/lub biżuterię zakupione w Mart 
Diamonds. 

9. Załącznik Depozytowy – niniejszy Załącznik nr 3 do Umowy będący Regulamin Usługi Depozytowej „Mart Diamonds Safe & 
Secure”. 

§ 2 
W związku z Usługą Depozytową Mart Diamonds Safe & Secure, Przechowawca oświadcza, iż jest profesjonalnym podmiotem 
zajmującym się handlem Kamieniami, posiadającym wiedzę i umiejętności oraz potencjał organizacyjny umożliwiający realizację 
Usługi Depozytowej. 

§ 3 
1. W ramach Programu Transakcyjnego DIAMENTOWE OBLIGO, Mart Diamonds zobowiązuje się do udostępnienia swoim 

Kontrahentom Usługi Depozytowej Mart Diamonds Safe & Secure umożliwiającej przechowywanie zakupionych Kamieni 
i/lub biżuterii w skarbcach polskiego systemu bankowego, stając się tym samym ich Przechowawcą. 

2. Przechowawca zastrzega, iż do depozytu przyjmuje wyłącznie Kamienie i biżuterię zakupione w Mart Diamonds. 
§ 4 

1. Kamienie i/lub biżuterię, które maja być zabezpieczone w ramach Usługi Depozytowej, Składający zobowiązuje się dostarczyć 
na własny koszt do Biura Centralnego Mart Diamonds w Katowicach (ul. Gliwicka 2/5). 

2. Na specjalne życzenie Składającego, Przechowawca odpłatnie może odebrać  Depozyt w innym dwustronnie uzgodnionym 
miejscu na terenie Polski. Odbiór Depozytu poza granicami terytorialnymi Polski wymaga każdorazowo indywidulanych 
uzgodnień. 
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a. Dostarczenie Depozytu odbywa się przez podmiot zewnętrzny wskazany przez Przechowawcę lub bezpośrednio 
przez Przechowawcę. 

b. Koszt odbioru Depozytu poza Biurem Centralnym Mart Diamonds jest każdorazowo ustalany indywidualnie.  
c. Mart Diamonds zastrzega sobie możliwość udzielenia Kontrahentowi rabatu związanego z kosztem odbioru 

Depozytu. 
3. Moment fizycznego odbioru Depozytu przez Przechowawcę jest Datą Otwarcia Depozytu, od której to daty Przechowawca 

przejmuje odpowiedzialność za Depozyt i niezwłocznie zabezpiecza go w polskim systemie bankowym.  
4. Składający, pozostawiając Depozyt w przechowaniu musi wskazać osoby przez niego upoważnione do odbioru i dysponowania 

depozytem. Obowiązek aktualizacji danych osób upoważnionych oraz zmiana upoważnień leży po stronie Składającego. Mart 
Diamonds nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Składającego obowiązku aktualizacji danych osób 
upoważnionych. 

§ 5 
1. Składający w trakcie trwania Usługi Depozytowej może przeprowadzać inspekcję depozytu. Inspekcja możliwa jest w dni 

robocze, w godzinach od 8:00 do 16:30, pod warunkiem jednak zgłoszenia chęci przeprowadzenia inspekcji co najmniej na 72 
godziny przed jej planowaną datą 

2. Dodatkowo Składający ma prawo do uzyskiwania informacji nt Depozytu drogą telefoniczną. W przypadku kontaktu 
telefonicznego Składający ustali z Mart Diamonds hasło i zestaw pytań kontrolnych przeznaczonych do telefonicznej 
weryfikacji tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania Składającego. Mart Diamonds bez uzyskania hasła i 
potwierdzenia przy pomocy pytań weryfikujących tożsamość osób upoważnionych, nie udzieli żadnych informacji na temat 
depozytu drogą telefoniczną.  

§ 6 
1. Osobisty odbiór Depozytu przez Składającego lub osoby upoważnione przez niego możliwy jest w Biurze Centralnym Mart 

Diamonds w Katowicach (Gliwicka 2/5), w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia dyspozycji odbioru Depozytu na adres 
mailowy info@martdiamonds.pl, w dni robocze,  w godzinach od 10:00 do 16:30. Dyspozycja osobistego odbioru wymaga 
uzgodnienia szczegółów przekazania Depozytu. 

2. Na specjalne życzenie Składającego, Mart Diamonds dostarczy przechowywane diamenty lub biżuterię w dowolne miejsce 
wskazane przez Składającego na terenie Polski. Dostawa poza granice terytorialne Polski wymaga indywidulanych uzgodnień. 

a. Przekazanie Depozytu odbywa się w oparciu o usługi kurierskie świadczone przez podmiot zewnętrzny lub 
bezpośrednio przez Mart Diamonds. 

b. Koszt dostawy Depozytu na terenie Polski wynosi 0,20% wartości depozytu, nie mniej jednak, niż 50,00 USD. Koszt 
dostawy diamentów lub biżuterii wchodzących w skład Depozytu może być negocjowany i ustalany indywidualnie. 
Mart Diamonds zastrzega sobie możliwość udzielenia rabatu na dostawę Depozytu. 

3. Moment fizycznego odbioru Depozytu przez Składającego jest Datą Zamknięcia Depozytu, od której to daty Składający 
przejmuje odpowiedzialność za odebrany Depozyt. 

§ 7 
1. W związku z korzystaniem z Usługi Depozytowej, Składający zobowiązuje się zapłacić Mart Diamonds Opłatę Serwisową w 

wysokości: 
a. 150 USD + VAT rocznie dla wartości Depozytu do 49 999 USD. 
b. 190 USD + VAT rocznie dla wartości Depozytu od 50 000 do 99 999 USD. 
c. warunki indywidulane dla wartości Depozytu od 100 000 USD. 

2. Opłata Serwisowa wskazywana w ust.1 powyżej płatna jest przez Składającego za każdy rok z góry, w terminie 7 dni od daty 
wystawienia Faktury VAT przez Mart Diamonds. Składający ma możliwość zapłaty za Usługę Depozytową zarówno w USD, jak 
i PLN, przeliczanych wg kursu sprzedaży banku PKO BP S.A. określonego na dzień i godzinę wystawienia Faktury VAT. 

3. W przypadku zamknięcia Depozytu w trakcie roku, za który Składający wniósł pełną Opłatę Serwisową, Mart Diamonds 
pobierze Opłatę Depozytową proporcjonalnie do czasu świadczenia Usługi Depozytowej liczonego od Daty Otwarcia Depozytu 
w ostatnim roku jego trwania do Daty Zamknięcia Depozytu. 

§ 8 
1. Składający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Mart Diamonds (Administratora Danych) w celu 

realizacji usługi Mart Diamonds Safe&Secure.  
2. Składający przyjmuje do wiadomości, iż posiada prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia. 
3. Mart Diamonds będzie przetwarzała dane osobowe Składającego na zasadach przewidzianych ustawą o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.). 
§ 9 

1. Składający przyjmuje do wiadomości, że Umowa Usługi Depozytowej trwa do dnia odbioru przez Składającego ostatniego 
Kamienia lub/i obiektu biżuteryjnego, przekazanego Przechowującemu do Depozytu.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Załącznika Depozytowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Załączniku Depozytowym mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności Kodeksu cywilnego. 
 

    Katarzyna Beata Marcok - Prezes Zarządu 

 

                  Mart Diamonds S.A.  Czytelny podpis Kontrahenta 

 


