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REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRAJOWEJ GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI 
 

Rozdział I 
Postanowienia wstępne 

 
§ 1  

 
REGULAMIN korzystania z Krajowej Giełdy Wierzytelności (zwanej dalej Giełdą) określa 
zasady korzystania z Giełdy przez Klientów oraz Użytkowników, którzy po 
zaakceptowaniu postanowień REGULAMINU są uprawnieni do: 

• zamieszczania na Giełdzie publicznych ofert sprzedaży wierzytelności (dotyczy 
wyłącznie Klientów), 

• wglądu do ofert sprzedaży wierzytelności zamieszczonych przez Klientów Giełdy 
(dotyczy Klientów i Użytkowników). 

 
§ 2  

 
Właścicielem Giełdy jest Europejska Grupa Finansowa Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 
przy ul. Opatowickiej 130, zwana dalej Administratorem. 
 

Rozdział II 
Uwarunkowania techniczne oraz ochrona prywatności 

 
§ 3  

 
Do korzystania z Giełdy wymagane jest posiadanie przez Klienta przeglądarki 
internetowej. Zalecane przez Giełdę przeglądarki oraz ich ustawienia udostępniane są na 
stronie internetowej Giełdy. 
 

§ 4  
 
Do zautomatyzowanego korzystania z usług Giełdy może być wykorzystywane wyłącznie 
oprogramowanie autoryzowane przez Administratora. 
 

§ 5  
 
1. W celu zapewnienia możliwie najlepszego poziomu merytorycznego oraz 

funkcjonalnego oferowanych usług, Giełda gromadzi dane dotyczące korzystania i 
eksploatacji stron internetowych. Dane te nie są związane z konkretną tożsamością. 

2. Gromadzone dane mogą obejmować informacje o każdej wizycie na stronach Giełdy,  
rodzaju używanej przeglądarki oraz adresie IP. Strony internetowe Giełdy 
wykorzystują pliki "cookie", inne technologie analizy danych oraz usługi 
personalizacji. Wyłączenie obsługi plików "cookie" w przeglądarce internetowej 
uniemożliwia korzystanie z usług Giełdy.  

 
§ 6  

 
Strony internetowe Giełdy mogą zawierać odnośniki do stron internetowych innych firm, 
opublikowane wyłącznie w celu zapewnienia wygody Klientom. Skorzystanie z tych 
odnośników powoduje opuszczenie stron internetowych Giełdy. Giełda nie monitoruje 
zawartości stron internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki, nie 
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kontroluje tych stron, ani nie bierze za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności. Decydując się 
na przejście do jednej ze stron internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki 
ze stron Giełdy, Klient działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność. 
 
 

§ 7  
 
Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymania dostępności Giełdy oraz 
modyfikacji zakresu świadczonych usług. 
 

Rozdział III 
Warunki rejestracji Klienta 

 
§ 8  

 
1. Użytkownikiem Giełdy jest każdy podmiot (w tym osoba fizyczna), który korzysta z 

usług Giełdy a nie jest Klientem. 
2. Klientem Giełdy może zostać wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807). 
 

§ 9  
 
Użytkownik Giełdy nie podlega rejestracji. 
 

§ 10  
 
Klientem Giełdy może zostać przedsiębiorca, który samodzielnie lub za pośrednictwem 
przedstawiciela Administratora:  
 

a. wypełni zamieszczony na stronie http://www.kgw.pl/ FORMULARZ 
REJESTRACYJNY  

b. wydrukuje, wypełni i prześle Administratorowi podpisany ORYGINAŁ umowy o 
korzystanie z Krajowej Giełdy Wierzytelności,  

c. prześle Administratorowi kopie dokumentów rejestrowych swojego 
przedsiębiorstwa, tj.:  

• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego; 

• dokument potwierdzający nadanie numeru NIP; 
d. posiada aktualny adres poczty elektronicznej (e-mail).  

 
§ 11  

 
Administrator po otrzymaniu dokumentów wymienionych w § 10 rejestruje Klienta i 
przesyła mu potwierdzenie rejestracji wraz z indywidualnym numerem identyfikacyjnym 
oraz hasłem, na podany w umowie adres poczty elektronicznej (e-mail). Powyższe dane 
umożliwiają dostęp do indywidualnego konta klienta, niedostępnego dla innych 
użytkowników Giełdy. Indywidualny numer identyfikacyjny oraz hasło są danymi 
poufnymi i nie powinny być udostępniane osobom trzecim.  
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§ 12  

 
Każda operacja dokonana za pośrednictwem indywidualnego konta Klienta Giełdy 
uznawana jest za dokonaną bezpośrednio przez Klienta i w określonych w niniejszym 
Regulaminie przypadkach skutkuje pobraniem opłaty zgodnie z § 28. 
 

 
Rozdział IV 

Zamieszczanie i usuwanie przez Klienta ofert sprzedaży wierzytelności 
 

§ 13  
 
Klient może publikować na Giełdzie oferty sprzedaży należących do niego wierzytelności, 
wyłącznie w przypadku, gdy wierzytelności faktycznie istnieją, a podane w ofercie 
informacje są prawdziwe i aktualne. 

§ 14  
 
Domyślną ceną sprzedaży wierzytelności jest kwota równa 100% jej wartości. Jeżeli 
Klient decyduje się na inną cenę sprzedaży obowiązany jest wskazać jej wartość, 
wyrażoną w procentach.  
 

§ 15  
 
1. Po dopisaniu przez Klienta nowej oferty sprzedaży wierzytelności, Administrator - w 

imieniu Klienta - informuje o tym fakcie Dłużnika, na którym ciąży obowiązek zapłaty 
danej wierzytelności. Informacja zawiera powiadomienie o zamiarze wystawienia 
wierzytelności na sprzedaż i publicznym udostępnieniu takiej oferty w przypadku, gdy 
należność nie zostanie uregulowana w terminie do 21 dni od daty wysłania 
informacji. 

2. W przypadku, gdy Klient korzysta z opcji umożliwiającej dopisanie oferty sprzedaży 
wierzytelności bez wysyłania informacji, o której mowa w ustępie powyższym, oferta 
jest publikowana natychmiast po jej dopisaniu. 

 
§ 16  

 
1. W przypadku zwrotu nieodebranej informacji, o której mowa w § 15, Administrator 

zawiadamiania o tym fakcie Klienta. Klient ma obowiązek ustosunkować się do 
zawiadomienia poprzez:  

 
• żądanie ponownego wysłania informacji pod wskazany adres, lub 
• wskazanie aktualnego adresu Dłużnika - w takim przypadku 

Administrator wyśle informację na nowy adres, lub  
• potwierdzenie chęci opublikowania oferty sprzedaży wierzytelności - w 

takim przypadku Administrator niezwłocznie po otrzymaniu 
potwierdzenia dokonuje publikacji oferty, bez oczekiwania na upłynięcie 
okresu wymienionego w § 15, lub 

• usunięcie oferty sprzedaży wierzytelności.  
 
2. W przypadku określonym w § 15 ust. 2 postanowienia powyższe nie mają 

zastosowania.  
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§ 17  

 
W każdym przypadku, gdy wierzytelność zostanie sprzedana lub w inny sposób 
zaspokojona, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia oferty sprzedaży 
wierzytelności lub do jej zmodyfikowania zgodnie ze stanem faktycznym.  
 

§ 18  
 
1. Po upływie terminu wskazanego w § 15, w przypadku nie usunięcia przez Klienta 

oferty sprzedaży wierzytelności, Administrator publikuje ofertę przez okres 365 dni 
od daty jej upublicznienia.  

2. W przypadku wskazanym w § 15 ust. 2 oferta sprzedaży wierzytelności jest 
publikowana natychmiast po jej dopisaniu do Giełdy.  

 
§ 19  

 
Po upływie 365 dni od daty opublikowania oferty sprzedaży wierzytelności Klient 
zobowiązany jest do potwierdzenia Administratorowi jej aktualności. Potwierdzenie 
aktualności oferty powoduje jej upublicznienie na następny, wskazany wyżej okres. W 
przypadku braku potwierdzenia aktualności oferty, po upływie kolejnych 60 dni oferta 
zostanie automatycznie usunięta z systemu.  
 

 Rozdział V 
Sprzeciwy 

 
§ 20  

 
1. Dłużnik, który w wystawionej na sprzedaż wierzytelności występuje jako 

zobowiązany, ma możliwość wniesienia sprzeciwu co do jej sprzedaży. Sprzeciwy 
można wnosić drogą pisemną, internetową, przez SMS, telefonicznie lub poprzez 
bezpośredni kontakt z wierzycielem (Klientem), który powiadomi o tym 
Administratora. 

2. W przypadku wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem Administratora, zawiesza on 
publikację oferty i informuje o treści sprzeciwu Klienta.  

3. W przypadku wniesienia sprzeciwu poprzez bezpośredni kontakt z wierzycielem 
(Klientem), ten zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia jednej z decyzji 
określonych w paragrafie poniższym.  

 
§ 21  

 
1. Po wniesieniu sprzeciwu przez Dłużnika, Klient jest zobowiązany do:  
 

a. w przypadku, gdy sprzeciw jest zdaniem Klienta zasadny - niezwłocznego 
usunięcia z Giełdy lub odpowiedniego skorygowania oferty sprzedaży 
wierzytelności; 

b. w przypadku, gdy sprzeciw jest zdaniem Klienta nieuzasadniony - 
potwierdzenia istnienia zobowiązania, co spowoduje opublikowanie oferty 
sprzedaży wierzytelności bez zachowania terminu o którym mowa w § 15.  
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2. Brak reakcji Klienta na sprzeciw w terminie do 60 dni od daty powiadomienia przez 
Administratora o jego wniesieniu spowoduje usunięcie oferty sprzedaży 
wierzytelności z Giełdy.  

3. Każde wniesienie sprzeciwu spowoduje zamieszczenie przy sprzedawanej 
wierzytelności informacji: "Uwaga wierzytelność może być sporna".  

4. Klient ma możliwość, na mocy odrębnej umowy, powierzenia usługi mającej na celu 
podjęcie przez Departament Mediacji i Arbitrażu mediacji z wierzycielem, który nie 
skorzystał, w przypadku tej samej wierzytelności, z usługi opisanej w Rozdziale IX 
niniejszego regulaminu. 

 
Rozdział VI 

Wymiana korespondencji handlowej 
 

§ 22  
 
Administrator Giełdy umożliwia anonimową wymianę korespondencji pomiędzy Klientem 
a potencjalnym nabywcą wystawionej na sprzedaż wierzytelności. Decyzja o ujawnieniu 
swoich danych należy do stron korespondujących.  
 
 

Rozdział VII 
Sprawdzanie ofert sprzedaży wierzytelności  

 
§ 23  

 
1. Klient oraz Użytkownik mają możliwość sprawdzania umieszczonych na Giełdzie ofert 

sprzedaży wierzytelności.  
2. Użytkownik ma dostęp do następujących metod sprawdzania ofert: 

– poprzez sms, 
– poprzez Internet. 

3. Klient ma dostęp do wszystkich metod sprawdzania ofert udostępnionych 
Użytkownikowi a ponadto może dokonać sprawdzenia: 

– poprzez telefon komórkowy (protokół WAP – http://wap.kgw.pl), 
– poprzez indywidualne konto klienta Giełdy. 
4. Szczegółowe zasady sprawdzania umieszczonych na Giełdzie ofert sprzedaży 

wierzytelności opisane są na stronie http://www.kgw.pl. 
 
 

Rozdział VIII 
Monitorowanie ofert sprzedaży wierzytelności 

 
§ 24  

 
Klient może wskazać określonych kontrahentów, do stałego monitorowania przez Giełdę. 
W przypadku pojawienia się na Giełdzie ofert sprzedaży wierzytelności, w których jako 
zobowiązany występuje wskazany kontrahent, Klient otrzyma informację o tym fakcie na 
adres e-mail oraz opcjonalnie za pośrednictwem wiadomości sms. 
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Rozdział IX 

Zlecenie do Departamentu Mediacji i Arbitrażu 
 

§ 25  
 
1. Klient ma możliwość zlecenia usługi, zwanej dalej "zleceniem", polegającej na 

przeprowadzeniu mediacji z jego dłużnikiem. 
2. W ramach zlecenia Departament Mediacji i Arbitrażu  zobowiązuje się do: 
 

• potwierdzenia otrzymania przez dłużnika Powiadomienia z systemu Krajowej 
Giełdy Wierzytelności, 

• weryfikacji danych teleadresowych dłużnika zamieszczonych w systemie 
Krajowej Giełdy Wierzytelności, 

• weryfikacji, z wykorzystaniem ogólnodostępnych zbiorów danych, zdolności  
dłużnika do uregulowania płatności, 

• przeprowadzenia mediacji i negocjacji w zakresie sposobu oraz terminu 
zapłaty wierzytelności, w formie kontaktu korespondencyjnego, telefonicznego 
lub poprzez kontakt osobisty; wybór formy kontaktu należy do Departamentu 
Mediacji i Arbitrażu. 

 
3. Zlecenie uważa się za przyjęte z chwilą elektronicznego potwierdzenia przyjęcia 

zlecenia przez Departament Mediacji i Arbitrażu. 
4. Czas realizacji zlecenia wynosi maksymalnie dwadzieścia jeden dni. Czas ten może 

ulec zmianie w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, za zgodą Klienta i 
Departamentu Mediacji i Arbitrażu. 

5. Składając zlecenie Klient upoważnia jednocześnie Departament Mediacji i Arbitrażu 
do ustanawiania w jego imieniu mediatorów i pełnomocników do realizacji zlecenia. 

6. Korespondencja pomiędzy Departamentem Mediacji i Arbitrażu a Klientem odbywa 
się za pośrednictwem e-mail Klienta. 

7. Klient może zlecić przygotowanie raportu z czynności, o których mowa w § 25 ust. 1 
i 2, przeprowadzonych przez Departament Mediacji i Arbitrażu.  

 
 

§ 26  
 
1. Za przekazanie każdego zlecenia do Departamentu Mediacji i Arbitrażu, z konta 

Klienta w systemie informatycznym Giełdy, może być potrącana jednorazowa, 
bezzwrotna opłata w wysokości określonej w aktualnym Cenniku.  

2. W przypadku zaspokojenia wierzytelności Klienta, w całości lub w części (w tym: cesji 
wierzytelności, potrącenia ustawowego i umownego, kompensaty, odnowienia, 
przejęcia długu, zaspokojenia przez osobę trzecią, zwolnienia z długu i innych 
przypadków wygaśnięcia roszczenia) w okresie obsługi zlecenia lub w terminie do 30 
dni od daty jego zakończenia, Klient jest zobowiązany do zapłacenia wynagrodzenia 
prowizyjnego, w wysokości określonej w aktualnym Cenniku. 

3. Za przygotowanie raportu wskazanego w § 25 ust. 7, z konta Klienta w systemie 
informatycznym Giełdy, może być potrącana jednorazowa, bezzwrotna opłata w 
wysokości określonej w aktualnym Cenniku. 
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Rozdział X 

Opłaty 
 

§ 27  
 

Klient podając swój numer Klienta wnosi na indywidualne konto bankowe opłatę, która 
jest przeliczana na punkty wg aktualnego Cennika. 
 

§ 28  
 
1. Za korzystanie z poszczególnych usług dostępnych na Giełdzie, Klientowi potrącana 

jest odpowiednia ilość punktów wg tabeli opłat.  
2. W przypadkach określonych w Regulaminie lub umowie z Klientem za korzystanie z 

usług Giełdy opłata może być również pobierana w złotych. 
 

§ 29  
 
Aktualny cennik i tabela opłat publikowane są na stronach internetowych Giełdy. Wartości 
w nich przyjęte są ustalane przez Administratora i mogą ulec zmianie. O każdej zmianie 
Klient jest informowany z 14 dniowym wyprzedzeniem, na swoje konto e-mail.  
 

§ 30  
 
Nie wykorzystane przez Klienta opłaty nie podlegają zwrotowi.  
 

 
Rozdział XI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 31  
 
Klienci Giełdy mogą zgłaszać reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Giełdę 
w Centrum Obsługi Klienta, pod numerem telefonu (+48) 071 374 74 74.  
 

§ 32  
 
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za: 
 
a. prawidłowość i aktualność danych podawanych w umowie o współpracy;  
b. prawdziwość i aktualność wprowadzonych na Giełdę informacji o oferowanych do 

sprzedaży wierzytelnościach oraz Dłużnikach wskazanych jako zobowiązani do ich 
zapłaty;  

c. nie usunięcie z Giełdy lub nie zmodyfikowanie ofert sprzedaży wierzytelności,  
w przypadkach określonych w § 17, § 21. 

 

Tel. 071 374 74 74; www.kgw.pl  



 
 
Regulamin Krajowej Giełdy Wierzytelności_______________________________ 
 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
Krajowa Giełda Wierzytelności 

 
§ 33  

 
1. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu 

Administrator zastrzega sobie prawo do:  
 

• zablokowania Klientowi dostępu do Giełdy, lub/i 
• usunięcia oferty sprzedaży wierzytelności Klienta.  

 
2. W przypadku określonym w ustępie powyższym, Klient nie ma prawa do zwrotu 

środków zapłaconych z tytułu abonamentu lub zakupionych punktów.  
 

§ 34  
 
1. W przypadku zalegania z opłatami za korzystanie z Giełdy: 
 

• dłuższego niż 14 dni od terminu płatności – Administrator zastrzega sobie 
prawo do zawieszenia możliwości korzystania z usług: "dopisz", 
"monitoruj", "sprawdzaj", aż do czasu uregulowania zaległości. 

• dłuższego niż 30 dni od terminu płatności - Administrator zastrzega sobie 
prawo do wypowiedzenia umowy z Klientem. 

 
2. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ustępie powyższym oraz w okresie 

wypowiedzenia wynikające z umowy opłaty będą nadal naliczane. Zapłata wszystkich 
zaległości przed upływem okresu wypowiedzenia umowy skutkuje anulowaniem 
wypowiedzenia, bez konieczności składania w tym względzie dodatkowego 
oświadczenia woli. 

 
§ 35  

 
1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego - jednak nie później niż w terminie 14 dni 

od daty zaistnienia zdarzenia – poinformowania Administratora o wszelkich zmianach 
swoich danych rejestrowych i teleadresowych (w tym adresu e-mail). Informacja 
może być przesłana w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem.  

2. Podany podczas rejestracji Klienta adres e-mail służy do kontaktu z Administratorem 
Giełdy. Klient oświadcza, że uprawnia Administratora do przesyłania na powyższy 
adres informacji handlowych o nowych ofertach i promocjach związanych z usługami 
świadczonymi przez Administratora oraz podmioty z nim współpracujące.  

 
§ 36  

 
Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O każdej zmianie Klient jest informowany z 
14 dniowym wyprzedzeniem, na adres e-mail wskazany przez Klienta. 
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