26 lipca 2019 r.

ZMIANA PROMOCJI „BEZ PODATKU EXTRA”

§1
Na podstawie § 5 pkt 3 Regulaminu promocji „Bez Podatku Extra” (dalej „Regulamin”), BETFAN Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Śmiałej 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727637, zmienia Regulamin promocji, w ten sposób, że:
1) § 3 pkt 6 zostaje dodany do Regulaminu w brzmieniu:
6. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do zmiany współczynnika na kuponie jeśli w wyniku
zmiany rozliczenia (np. anulowanie lub zmiana kursów) nie spełnia on warunków promocji.
2) § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z uczestnictwa w Promocji
(Klient traci prawo uzyskania Bonusu lub Bonusu Extra również w przypadku spełnienia
warunków Promocji) w następujących przypadkach:
a) naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu Zakładów,
b) próby tworzenia kilku BetKont lub zakładania BetKont na różne dane osobowe przez tego
samego Klienta lub kilku Klientów działających w porozumieniu,
c) posłużenia się przez Klienta nie należącymi do niego danymi osobowymi lub wykorzystania
przez Klienta nie należącym do niego dokumentem tożsamości,
d) stwierdzenia nadużyć wynikających z udziału w promocji.

§2
1. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
2. Zmiana Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.betfan.pl.
3. Zmiana Regulaminu obowiązuje począwszy od dnia 27 lipca 2019 r.
4. Jednolity tekst Regulamin stanowi załącznik do niniejszej zmiany.

Regulamin promocji „Bez Podatku Extra”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji pod nazwą „Bez Podatku Extra” zwanej dalej „Promocją”, jest
BETFAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Śmiałej 26, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727637, zwana dalej
„Organizatorem” lub „BETFAN”.
2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.betfan.pl („Strona
Internetowa”) i skierowana jest do zarejestrowanych użytkowników Strony Internetowej
posiadających BetKonto zwanych dalej „Klientami”.
3. Regulamin Promocji („Regulamin”) działa w połączeniu z Regulaminem Internetowych
Zakładów Wzajemnych BETFAN („Regulamin Zakładów”) oraz ogólnie obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Pod pojęciem „Podatku” należy rozumieć stawkę podatku od gier dla zakładów wzajemnych
innych niż zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie
zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie, określoną zgodnie z ustawą z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847 z późn. zm.), w obowiązując je
wysokości 12%. Pod pojęciem Podatku nie należy w szczególności rozumieć podatku
określonego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1509 z późn.
zm.).
5. Organizator oświadcza, że nie jest w szczególności beneficjentem jakichkolwiek ulg, czy
indywidualnych decyzji organów publicznych, w szczególności organów skarbowych i
finansów, nie korzysta z indywidualnych zwolnień, czy aprobaty, w wyniku których zakłady
organizowane przez niego zwolnione są z podatku określonego w przepisach wskazanych w
ust. 4 powyżej. Organizator w ramach Promocji rekompensuje zaś Klientowi obniżony
współczynnik równoważny Podatkowi, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
6. Promocja prowadzona będzie na Stronie Internetowej od 25.04.2019 od godziny 00.00 do
31.12.2019 r. do godziny 24.00
7. W ramach Promocji:
a) w przypadku spełnienia warunków określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu, Klient będzie
mógł zawrzeć zakład z zastosowaniem współczynnika 1,00 – w miejsce standardowego
współczynnika 0,88 („Bonus”)
b) w przypadku spełnienia warunków określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu, Klient będzie
mógł zawrzeć zakład z zastosowaniem współczynnika 1,00 - w miejsce standardowego
współczynnika 0,88, w ten sposób, że standardowy współczynnik zostaje powiększony o
14%, tj. wynosi jeden, a nadto uwzględniany jest dodatkowy bonus zwiększający wygraną
o dodatkowe 6% („Bonus Extra”);

Warunki Promocji obrazuje łącznie poniższa tabela:
Nazwa bonusu
w ramach
promocji

Standardowy
współczynnik
Betfan

Współczynnik
dla kuponu
kwalifikującego
się do promocji

Dodatkowy
bonus

Bonus*

0.88

1.00

0

Bonus Extra

0.88

1.00

6%

Łączny bonus podany jako
procent zwiększający wygraną
względem wysokości wygranej
obliczonej przy pomocy
standardowego współczynnika
14%
20 %

*Bonus zaistnieje w razie spełnienia warunków promocji określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu
**Bonus Extra zaistnieje w razie spełnienia warunków promocji określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu
§2
UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. W Promocji mogą brać udział jedynie pełnoletnie (18+) osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, przebywające na terytorium RP, które na mocy
obowiązujących przepisów prawa są uprawnione do udziału w zakładach wzajemnych
urządzanych na terytorium RP.
2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
3. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik zapoznał się z zasadami Promocji określonymi
w warunkach i je akceptuje, a także zobowiązuje się ich przestrzegać.
§3
ZASADY
1. Warunkiem uzyskania Bonusu jest zawarcie zakładu spełniającego łącznie następujące
warunki:
a) Stworzenie kuponu na wybrane zdarzenia,
b) Wybór minimum 2 (dwóch) zdarzeń na kuponie z oferty zakładów dostępnych na Stronie
Internetowej Organizatora
c) Określenie kursu łącznego (całkowitego) wybranych zdarzeń na poziomie 2,00 lub
wyższym,
d) Kurs pojedynczego zdarzenia na kuponie na poziomie 1,25 lub wyższym
e) Promocją objęte są wyłącznie zakłady proste (nie dotyczy zakładów systemowych),
f) Promocja nie obejmuje zakładów na gry wirtualne.
2. Bonus Extra zostanie dodany do kuponu pod warunkiem zawarcia zakładu spełniającego
łącznie następujące kryteria:
a) Stworzenie kuponu na wybrane zdarzenia,
b) Określenie minimum 4 (czterech) zdarzeń na kuponie z oferty zakładów dostępnych na
Stronie Internetowej Organizatora,
c) Kurs łączny (całkowity) wybranych zdarzeń 4,00 lub wyższy,
d) Kurs pojedynczego zdarzenia na kuponie na poziomie 1,25 lub wyższym,
e) Promocją objęte są wyłącznie zakłady proste (nie dotyczy zakładów systemowych),
f) Promocja nie obejmuje zakładów na gry wirtualne,

g) Bonus Extra nie przysługuje w przypadku zakładów zawartych na zdarzenia rozgrywane w
ramach tenisowego cyklu ITF.
3. Klient może skorzystać z Promocji wiele razy w trakcie jej trwania. Na jednym kuponie może
zostać uwzględniony tylko jeden Bonus albo Bonus Extra. W celu uniknięcia wątpliwości, w
przypadku spełnienia przez Klienta warunków do uzyskania Bonusu Extra, do danego kuponu
zostanie dodany wyłącznie Bonus Extra i nie zostanie do niego dodany Bonus
4. Promocja nie obejmuje zakładów zawieranych za środki znajdujące się na Saldzie bonusowym
określonym warunkami Regulaminu Zakładów.
5. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z uczestnictwa w Promocji
(Klient traci prawo uzyskania Bonusu lub Bonusu Extra również w przypadku spełnienia
warunków Promocji) w następujących przypadkach:
a) naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu Zakładów,
b) próby tworzenia kilku BetKont lub zakładania BetKont na różne dane osobowe przez tego
samego Klienta lub kilku Klientów działających w porozumieniu,
c) posłużenia się przez Klienta nie należącymi do niego danymi osobowymi lub wykorzystania
przez Klienta nie należącym do niego dokumentem tożsamości.
d) stwierdzenia nadużyć wynikających z udziału w promocji.
6. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do zmiany współczynnika na kuponie jeśli w wyniku
zmiany rozliczenia (np. anulowanie lub zmiana kursów) nie spełnia on warunków promocji.
§4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje w zakresie promocji należy przesyłać na adres mailowy bog@betfan.pl ,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji podając dokładny
opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.
2. Organizator zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w formie mailowej w terminie 21
dni od jej otrzymania.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie
stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w
rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025
z późn. zm.).
2. Regulamin Promocji dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym czasie
w przypadku zaistnienia takiej konieczności, a wszelkie zmiany będą opisane w formie
zestawienia zmian oraz każdorazowo będzie przyjmowany tekst jednolity niniejszego
Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą wchodzić w życie w dniu następnym po dniu ich
ogłoszenia na Stronie Internetowej Organizatora. Klient, który po zapoznaniu się ze zmianami
zadecydował o dalszym udziale w Promocji, po wejściu w życie tych zmian przyjmuje do
wiadomości, iż działanie takie będzie odczytywane jako akceptacja zmian. Klient, który ma
zastrzeżenia do prowadzonych zmian lub chciałby zapytać o skutki jakie zmiany wywołają, w
tym w odniesieniu do jego sytuacji może skontaktować się z Organizatorem celem uzyskania
wyjaśnień. Sposób kontaktu z Organizatorem opisany został w § 4 powyżej. W każdym
wypadku, jeżeli zmiany kształtowałyby prawa Klienta w sposób mniej korzystny, Klient ma

prawo do bezpłatnej rezygnacji z Promocji. W takim wypadku korzystając z form kontaktu
przewidzianych w § 4 powyżej powinien poinformować o tym Organizatora.
4. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, w szczególności wynikającej z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, decyzji organów lub sądów krajowych lub zagranicznych, a
także z uwagi na inne okoliczności nie leżące po stronie Organizatora, w tym prowadzące do
szkody po stronie Organizatora, czy na skutek innych okoliczności, Organizator zastrzega sobie
prawo do wstrzymania Promocji lub jej zakończenia w dowolnym momencie. Organizator
poinformuje Klientów niezwłocznie o wstrzymaniu lub zakończeniu Promocji w formie
komunikatu umieszczonego na Stronie Internetowej Organizatora. Klient, który ma
zastrzeżenia do wstrzymania lub zakończenia Promocji lub chciałby zapytać o skutki jakie
zmiany wywołają, w tym w odniesieniu do jego sytuacji może skontaktować się z
Organizatorem celem uzyskania wyjaśnień. Sposób kontaktu z Organizatorem opisany został
w § 4 powyżej. Zakłady ważnie zawarte, których data rozstrzygnięcia przypada po terminie
wstrzymania lub zakończenia Promocji pozostają ważne i Bonus lub Bonus Extra zostanie
przyznany w przypadku wygranej.
5. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w ramach Promocji oraz Postępowania
reklamacyjnego odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz według
Klauzuli Informacyjnej dostępnych pod adresem
https://betfan.pl/pages/politykaprywatnosci

