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REGULAMIN PROMOCJI „Raport jednolity” 

 

I. Organizator promocji  

ERIF Business Solutions Sp. z o.o.., z siedzibą we Wrocławiu (51-116) przy ulicy Wołowskiej 8, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocław Fabryczna we Wrocławiu, XVI Wydział 

Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000245020, z kapitałem zakładowym 100 000 PLN wpłaconym 

w całości, NIP 894-28-46-230, Regon 020166570, zwana dalej VERIF.PL lub Organizatorem. 

 

II. Cel promocji  

Promocja zakłada propagowanie idei korzystania z prawa dostępu do informacji gospodarczych na temat 

podmiotów niebędących konsumentami. 

 

 

III. Okres  trwania promocji  

Promocja trwa od dnia 1 maja 2018r. do dnia 15 maja 2018r.  

 

IV. Warunki promocji  

 

1. Promocja polega na możliwości skorzystania z usługi pobrania Raportu jednolitego, opisanej w pkt. 

13.2.6. Regulaminu VERIF, w promocyjnej cenie – każdorazowo jedynie 1 PLN netto za raport o 

podmiocie pochodzący z ERIF BIG S.A.  Usługa świadczona jest przez Organizatora na rzecz podmiotów 

w okresie trwania promocji. 

2. Z promocji może skorzystać podmiot na podstawie zawartej umowy o współpracę. 

3. Promocja obejmuje każde zapytanie złożone przez podmiot w okresie trwania promocji (ilość zapytań 

jest nieograniczona). 

 

V. Opis usługi  

 

Raport jednolity – zawiera informacje gospodarcze z ERIF BIG S.A. oraz z co najmniej jednego, 
dodatkowo wybranego Biura Informacji Gospodarczej. Dzięki tym informacjom mamy możliwość 
sprawdzenia i określenia wiarygodności finansowej firmy (podmiotu niebędącego 
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konsumentem). Możemy zobaczyć, czy firma, z którą zamierzamy podjąć współpracę, podpisać 
umowę lub skorzystać z jej usług jest wypłacalna, czy posiada płynność finansową. Powyższe 
elementy mają wpływ na jej rzetelność. Szczegółowe zasady możliwości skorzystania z Raportu 
jednolitego znajdą Państwo w dokumentach wskazanych w pkt. VI. 1 poniżej. 
 

 

VI. Postanowienia końcowe  

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają postanowień Regulaminu Zarządzania Danymi, 

Regulaminu VERIF.PL i Zasad udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu 

do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami, które stosuje się w kwestiach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w całości. Dokumenty te dostępne są w formie 

elektronicznej na stronach internetowych Organizatora: www.verif.pl i www.erif.pl. 

2. W celu poprawy jakości świadczonych usług, Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian do 

niniejszego Regulaminu – pod warunkiem, że zmiany te nie naruszą praw nabytych przez 

uczestników promocji.  

3. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu będą publikowane na stronie www.verif.pl. 

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem opisującym zasady opisanej w nim promocji. 

Regulamin dostępny jest na stronach internetowych zarządzanych przez Organizatora: 

http://www.verif.pl. 
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