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CZŁONKOWSKI REGULAMIN SPÓŁDZIELCZY PREVALUE COOPERATIVE OWNERS 
 
 

I. Wprowadzenie 
 
Niniejszy „Członkowski Regulamin Spółdzielczy” (nazywany również „Regulaminem”) wraz z „Regulaminem Klubowym”,  
zgodnie z §23 ust.3 Statutu Spółdzielni określa zasady funkcjonowania programu lojalnościowego Spółdzielni („Spółdzielczy 
Program Bonusowy”) oraz programu klubowego Spółdzielni („Partnerski Program Klubowy”), w tym zasady przyznawania 
Członkom Spółdzielni  punktów premiowych nazywanych „Udziałami Partnerskimi”. 
 

II. Definicje 

1. Bonus Członkowski – specjalny rabat, który Członek Spółdzielni może uzyskać w związku z osobistymi zakupami 
naliczony i rozliczony w oparciu o niniejszy Członkowski Regulamin Spółdzielczy, 

2. Bonus Udziałowy – specjalna premia, którą Członek Spółdzielni może uzyskać w związku z posiadanymi udziałami 
członkowskimi, naliczona i rozliczona w oparciu o „Regulamin naliczania Bonusów Udziałowych”, 

3. Członek Spółdzielni (Cooperative Member) – każda osoba fizyczna lub osoba prawna, która spełniła wszystkie wymogi 
związane z uzyskaniem członkostwa w Spółdzielni stając się udziałowcem Spółdzielni z pełnymi prawami 
właścicielskimi, 

4. Deklaracja Członkowska – dokument, na podstawie którego zarząd Spółdzielni przyjmuje kandydata w poczet 
Członków Spółdzielni, 

5. Kandydat na Członka Spółdzielni – każda osoba fizyczna lub osoba prawna, która podpisała Deklarację Członkowską, a 
nie spełniła jeszcze wszystkich wymogów związanych z uzyskaniem statusu Członka Spółdzielni, 

6. Kontrakt – każda umowa kupna - sprzedaży, zawarta pomiędzy Członkiem Spółdzielni zainteresowanym kupnem 
danego Produktu, a Usługodawcą lub Spółdzielnią,  

7. Produkty - wszystkie towary i usługi oferowane przez Spółdzielnię lub Usługodawców współpracujących ze 
Spółdzielnią, a udostępnione Członkom Spółdzielni do zakupu, 

8. Członkowski Regulamin Spółdzielczy - nazywany również Regulaminem – niniejszy regulamin, 
9. Spółdzielczy Program Bonusowy – integralna część Członkowskiego Regulaminu Spółdzielczego określająca zasady 

awansu Członka Spółdzielni i zasady naliczania Bonusów Członkowskich, 
10. Spółdzielnia -  PREVALUE COOPERATIVE OWNERS Spółdzielnia Właścicieli Majątku z siedzibą w Warszawie, 
11. Usługodawca – każdy podmiot współpracujący ze Spółdzielnią, którego Produkty, Kontrakty albo umowy Członek 

Spółdzielni będzie nabywał, 
12. Wakacje Klubowe – w przypadku nabycia przez Członka Spółdzielni obowiązkowego pakietu udziałów członkowskich 

(zgodnie ze statutem Spółdzielni) w trybie ratalnym, przerwa w opłacaniu obowiązkowych rat, uzyskana za zgodą 
zarządu Spółdzielni,  

13. Virtualny Asystent (VA lub Virtual Assistant) – system informatyczny udostępniany Członkom Spółdzielni przez 
Spółdzielnię za pośrednictwem sieci publicznej Internet, 

14. Zakup – każdy zakup Produktu dokonany osobiście przez Członka Spółdzielni od Spółdzielni lub za pośrednictwem 
Spółdzielni. 

III. Profile Startowe Kandydata na Członka Spółdzielni 

 
W związku z możliwością uzyskiwania statusu Członka Spółdzielni przez osoby reprezentujące różny poziom zamożności 
wprowadza się pojęcie STARTOWEGO PROFILU MAJĄTKOWEGO, pozwalającego rozpocząć członkostwo w Spółdzielni w 
sposób adekwatny do potencjału finansowego Kandydata na Członka Spółdzielni. W ramach niniejszego Regulaminu 
obowiązują następujące STARTOWE PROFILE MAJĄTKOWE: 
1. Podwójny Diamentowy Profil Startowy uzyskuje Kandydat na Członka Spółdzielni, który zrealizuje pierwszą wpłatę na 

poziomie 201.000 zł, w ramach której wnosi wpisowe i 1.900 udziałów  wraz z opłatą członkowską uzyskując tym 
samym tytuł Członka Spółdzielni o Podwójnym Profilu Diamentowym (nazywany dalej „PODWÓJNYM DIAMENTEM 
PREVALUE”) wraz z prawami wynikającymi z tego faktu i dodatkowo: 
a. uzyskuje prawo wnoszenia kolejnych udziałów i wkładów spółdzielczych w sposób wynikający z własnych 

preferencji, z gwarancją dostępu do Bonusów Członkowskich zgodnie z niniejszym Regulaminem, 
b. uzyskuje prawo do „szybkiego awansu klubowego” bezpośrednio na  poziom Cooperative Partner 3 

„Partnerskiego Programu Klubowego” po zarekomendowaniu Spółdzielni pierwszego Kandydata na Członka 
Spółdzielni o Profilu co najmniej Kwalifikowanym, który wniósł pierwszą wpłatę, wynikająca z podpisanej 
Deklaracji Członkowskiej, 
c. za szybką decyzję i spełnienie wymogów niezbędnych do uzyskania profilu PODWÓJNY DIAMENT PREVALUE 

uzyskuje prawo do przywilejów wynikających z „Regulaminu Programu Startowego – DIAMENTY SZCZĘŚCIA”.  
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2. Diamentowy Profil Startowy uzyskuje Kandydat na Członka Spółdzielni, który zrealizuje pierwszą wpłatę na poziomie 
101.000 zł, w ramach której wnosi wpisowe i 950 udziałów  wraz z opłatą członkowską uzyskując tym samym tytuł 
Członka Spółdzielni o Profilu Diamentowym (nazywany dalej „DIAMENTEM PREVALUE”) wraz z prawami wynikającymi 
z tego faktu i dodatkowo: 
a. uzyskuje prawo wnoszenia kolejnych udziałów i wkładów spółdzielczych w sposób wynikający z własnych 

preferencji, z gwarancją dostępu do Bonusów Członkowskich zgodnie z niniejszym Regulaminem, 
b. uzyskuje prawo do „szybkiego awansu klubowego” bezpośrednio na  poziom Cooperative Partner 3 

„Partnerskiego Programu Klubowego” po zarekomendowaniu Spółdzielni pierwszego Kandydata na Członka 
Spółdzielni o Profilu co najmniej Kwalifikowanym, który wniósł pierwszą wpłatę, wynikająca z podpisanej 
Deklaracji Członkowskiej, 
c. za szybką decyzję i spełnienie wymogów niezbędnych do uzyskania profilu DIAMENT PREVALUE uzyskuje 

prawo do przywilejów wynikających z „Regulaminu Programu Startowego – DIAMENTY SZCZĘŚCIA”.  
3. Szmaragdowy Profil Startowy uzyskuje Kandydat na Członka Spółdzielni, który zrealizuje pierwszą wpłatę na poziomie 

51.000 zł, w ramach której wnosi wpisowe i 475 udziałów  wraz z opłatą członkowską uzyskując tym samym tytuł 
Członka Spółdzielni o Profilu Szmaragdowym (nazywany dalej „SZMARAGDEM PREVALUE”) wraz z prawami 
wynikającymi z tego faktu i dodatkowo: 
a. uzyskuje prawo wnoszenia kolejnych udziałów i wkładów spółdzielczych w sposób wynikający z własnych 

preferencji, z gwarancją dostępu do Bonusów Członkowskich zgodnie z niniejszym Regulaminem, 
b. uzyskuje prawo do „szybkiego awansu klubowego” bezpośrednio na  poziom Cooperative Partner 2 

„Partnerskiego Programu Klubowego” po zarekomendowaniu Spółdzielni pierwszego Kandydata na Członka 
Spółdzielni o Profilu co najmniej Kwalifikowanym, który wniósł pierwszą wpłatę, wynikająca z podpisanej 
Deklaracji Członkowskiej, a po zarekomendowaniu Spółdzielni trzech Kandydatów na Członków Spółdzielni o 
Profilu co najmniej Kwalifikowanym, którzy wnieśli pierwszą wpłatę, wynikająca z podpisanej Deklaracji 
Członkowskiej uzyskuje prawo do „szybkiego awansu klubowego” na  poziom Cooperative Partner 3, 
a. za szybką decyzję i spełnienie wymogów niezbędnych do uzyskania profilu SZMARAGD PREVALUE uzyskuje 

prawo do przywilejów wynikających z „Regulaminu Programu Startowego – DIAMENTY SZCZĘŚCIA”.  
4. Rubinowy Profil Startowy uzyskuje Kandydat na Członka Spółdzielni, który zrealizuje pierwszą wpłatę na poziomie 

26.000 zł, w ramach której wnosi wpisowe i 237 udziałów  wraz z opłatą członkowską uzyskując tym samym tytuł 
Członka Spółdzielni o Profilu Rubinowym (nazywany dalej „RUBINEM PREVALUE”) wraz z prawami wynikającymi z tego 
faktu i dodatkowo: 
a. uzyskuje prawo wnoszenia kolejnych udziałów i wkładów spółdzielczych w sposób wynikający z własnych 

preferencji, z gwarancją dostępu do Bonusów Członkowskich zgodnie z niniejszym Regulaminem, 
b. uzyskuje prawo do „szybkiego awansu klubowego” bezpośrednio na  poziom Cooperative Partner 2 

„Partnerskiego Programu Klubowego” po zarekomendowaniu Spółdzielni pierwszego Kandydata na Członka 
Spółdzielni o Profilu co najmniej Kwalifikowanym, który wniósł pierwszą wpłatę, wynikająca z podpisanej 
Deklaracji Członkowskiej, a po zarekomendowaniu Spółdzielni trzech Kandydatów na Członków Spółdzielni o 
Profilu co najmniej Kwalifikowanym, którzy wnieśli pierwszą wpłatę, wynikająca z podpisanej Deklaracji 
Członkowskiej uzyskuje prawo do „szybkiego awansu klubowego” na  poziom Cooperative Partner 3, 
b. za szybką decyzję i spełnienie wymogów niezbędnych do uzyskania profilu RUBIN PREVALUE uzyskuje prawo 

do przywilejów wynikających z „Regulaminu Programu Startowego – DIAMENTY SZCZĘŚCIA”.  
5. Kryształowy Profil Startowy uzyskuje Kandydat na Członka Spółdzielni, który zrealizuje pierwszą wpłatę na poziomie 

11.850 zł, w ramach której wnosi wpisowe i 96 udziałów  wraz z opłatą członkowską uzyskując tym samym tytuł Członka 
Spółdzielni o Profilu Kryształowym (nazywany dalej „KRYSZTAŁEM PREVALUE”) wraz z prawami wynikającymi z tego 
faktu i dodatkowo: 
a. uzyskuje prawo wnoszenia kolejnych udziałów i wkładów spółdzielczych w sposób wynikający z własnych 

preferencji, z gwarancją dostępu do Bonusów Członkowskich zgodnie z niniejszym Regulaminem, 
b. uzyskuje prawo do „szybkiego awansu klubowego” bezpośrednio na  poziom Cooperative Partner 2 

„Partnerskiego Programu Klubowego” po zarekomendowaniu Spółdzielni pierwszego Kandydata na Członka 
Spółdzielni o Profilu co najmniej Kwalifikowanym, który wniósł pierwszą wpłatę, wynikająca z podpisanej 
Deklaracji Członkowskiej,  

c. za szybką decyzję i spełnienie wymogów niezbędnych do uzyskania profilu KRYSZTAŁ PREVALUE uzyskuje prawo 
do przywilejów wynikających z „Regulaminu Programu Startowego – DIAMENTY SZCZĘŚCIA”.  

6. Kwalifikowany Profil Startowy uzyskuje Kandydat na Członka Spółdzielni, który zrealizuje pierwszą wpłatę na poziomie 
5.850 zł, w ramach której wnosi wpisowe i 36 udziałów  wraz z opłatą członkowską uzyskując tym samym tytuł Członka 
Spółdzielni o Profilu Kwalifikowanym wraz z prawami wynikającymi z tego faktu i dodatkowo: 
a. uzyskuje prawo wnoszenia kolejnych udziałów i wkładów spółdzielczych w sposób wynikający z własnych 

preferencji, z gwarancją dostępu do Bonusów Członkowskich zgodnie z niniejszym Regulaminem, 
b. za szybką decyzję i spełnienie wymogów niezbędnych do uzyskania PROFILU KWALIFIKOWANEGO uzyskuje prawo 

do przywilejów wynikających z „Regulaminu Programu Startowego – DIAMENTY SZCZĘŚCIA”.  
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7. Właścicielski Profil Startowy uzyskuje Kandydat na Członka Spółdzielni, który zrealizuje pierwszą wpłatę na poziomie 
1.150 zł, w ramach której wnosi wpisowe i 5 udziałów  wraz z opłatą członkowską oraz deklaruje wniesienie 31 udziałów 
wraz z opłatą członkowską korzystając z „Zasad ratalnego nabywania udziałów członkowskich oraz korzystania z 
Wakacji Klubowych” opisanych w niniejszym Regulaminie i dodatkowo: 
a. uzyskuje status pełnoprawnego Członka Spółdzielni z prawem do głosu na Walnym Zgromadzeniu, 
b. za szybką decyzję i spełnienie wymogów niezbędnych do uzyskania PROFILU WŁAŚCICIELSKIEGO uzyskuje prawo 

do przywilejów wynikających z „Regulaminu Programu Startowego – DIAMENTY SZCZĘŚCIA”.   
 

IV. Zasady ratalnego wnoszenia udziałów członkowskich oraz korzystania z Wakacji Klubowych 
 

1. Kandydat na Członka Spółdzielni zobowiązany jest wypełnić Deklarację Członkowską i wnieść pierwszą wpłatę na 
poziomie 1.150 zł, w ramach której zgodnie z §23 ust.1  statutu Spółdzielni wnosi wpisowe oraz 5 udziałów  wraz z 
opłatą członkowską. 

2. Kandydat na Członka Spółdzielni w ramach niniejszego Spółdzielczego Programu Bonusowego, zgodnie ze statutem 
Spółdzielni  ma możliwość rozbicia pierwszej wpłaty na raty: 
a) Rata 1 :   550 zł, w ramach której wnosi wpisowe i 2 udziały  wraz z opłatą członkowską oraz deklaruje wniesienie 

34 udziałów wraz z opłatą członkowską, 
b) Rata 2 :   600 zł, w ramach której wnosi 3 udziały  wraz z opłatą członkowską oraz deklaruje wniesienie 31 udziałów 

członkowskich wraz z opłatą członkowską. 
3. Kandydat na Członka Spółdzielni zobowiązany jest zgodnie z §24 ust.1 i 2 statutu Spółdzielni zadeklarować i wnieść co 

najmniej 36 udziałów członkowskich wraz z opłatą członkowską.  
4. Kandydat na Członka Spółdzielni w ramach niniejszego Regulaminu, zgodnie z §24 ust.6 Statutu Spółdzielni ma 

możliwość wniesienia ww. 36 udziałów członkowskich wraz z opłatą członkowską w ratach z zachowaniem 
następujących zasad:  
a) Wniesienie pierwszych 2 udziałów członkowskich wraz z wpisowym i opłatą członkowską musi nastąpić najpóźniej 

w terminie 7 dni od daty podpisania Deklaracji Członkowskiej, 
b) Maksymalny czas na wniesienie kolejnych 34 obowiązkowych udziałów członkowskich wraz z opłatą członkowską 

wynosi 36 miesięcy od daty nabycia pierwszego udziału,  
c) Harmonogram wniesienia ww. kolejnych 34 obowiązkowych udziałów członkowskich wraz z opłatą członkowską 

ustala zarząd Spółdzielni na podstawie informacji przekazanej przez Kandydata na Członka Spółdzielni w Deklaracji 
Członkowskiej, 

d) Wysokość pojedynczej raty nie może być niższa niż 200 zł, 
e) Nieopłacenie raty wymaganej od Członka Spółdzielni w danym miesiącu rozliczeniowym daje Spółdzielni prawo do 

wstrzymania naliczenia Udziałów Partnerskich na rzecz  Członka Spółdzielni za ten miesiąc rozliczeniowy, chyba że 
korzysta on w tym czasie z Wakacji Klubowych zatwierdzonych przez zarząd Spółdzielni,  

f) Nieopłacenie raty wymaganej od Członka Spółdzielni w trakcie 3 kolejnych miesięcy rozliczeniowych daje 
Spółdzielni prawo do obligatoryjnej reinwestycji  Udziałów Partnerskich naliczonych za ten okres rozliczeniowy na 
rzecz Członka Spółdzielni, a Członek Spółdzielni traci możliwość jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, chyba że 
korzysta w tym czasie z Wakacji Klubowych zatwierdzonych przez zarząd Spółdzielni. Spółdzielnia dokona 
reinwestycji tylko takiej liczby Udziałów Partnerskich, które pokryją zaległości ratalne Członka Spółdzielni, a 
pozostała część Udziałów Partnerskich pozostaje do wykorzystania przez Członka Spółdzielni zgodnie z niniejszym 
Regulaminem,   

g) Nieopłacenie raty wymaganej od Członka Spółdzielni będącego uczestnikiem Partnerskiego Programu Klubowego 
w trakcie 6 kolejnych miesięcy rozliczeniowych daje Spółdzielni prawo do zawieszenie go w prawach Partnera 
Klubowego lub Partnera Biznesowego Spółdzielni i zwalnia Spółdzielnię z obowiązku naliczania na jego rzecz 
jakichkolwiek Udziałów Partnerskich. Zawieszenie w prawach Partnera Klubowego lub Partnera Biznesowego 
Spółdzielni trwa do momentu uzupełnienia zaległości, ale nie dłużej niż do terminu wskazywanego w §24 ust.6.2 
Statutu Spółdzielni. W przypadku niedopełnienia przez Partnera Klubowego lub Partnera Biznesowego Spółdzielni 
obowiązku wynikającego z §24 ust.2 Statutu Spółdzielni w terminie określonym w §24 ust.6.2 Statutu Spółdzielni, 
Spółdzielnia ma prawo do wykluczenia go ze Spółdzielni w trybie określonym w  §15–18 Statutu Spółdzielni.  

5. Wnosząc 36 udziałów członkowskich wraz z opłatą członkowską w ratach, Członek Spółdzielni zgodnie z §24 ust.6 
statutu Spółdzielni ma dostęp do tzw. Wakacji Klubowych, z których może korzystać wg następujących zasad: 
a) Członek Spółdzielni ma prawo do przerwy w opłacaniu wymaganych rat przez 2 miesiące w każdym roku 

kalendarzowym,  
b) Członek Spółdzielni jest zobowiązany powiadomić drogą mailową (info@prevalue.pl ) zarząd Spółdzielni o chęci 

wykorzystania Wakacji Klubowych 30 dni przed datą wymagalności kolejnej raty,  
c) Zarząd Spółdzielni ma prawo zaakceptować uzasadnioną prośbę Członka Spółdzielni o przedłużenie Wakacji 

Klubowych powyżej 2 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Stosowny wniosek musi zostać wtedy przekazany 
zarządowi Spółdzielni na 60 dni przed datą wymagalności kolejnej raty.  
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6. Wnoszenie kolejnych udziałów lub wkładów członkowskich (przekraczających 36 udziałów wskazywanych w pkt.3 
powyżej) Członek Spółdzielni realizuje swobodnie z zachowaniem następujących zasad: 
a) Celem Członka Spółdzielni jest wniesienie w określonym przez siebie czasie, udziałów lub wkładów członkowskich 

o wartości wskazanej w Deklaracji Członkowskiej, nie mniejszej jednak niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć 
tysięcy) złotych, 

b) Zarząd Spółdzielni na podstawie informacji uzyskanej z Deklaracji Członkowskiej przedstawia Członkowi Spółdzielni 
harmonogram wnoszenia udziałów lub wkładów członkowskich wskazywanych w pkt.6 lit.a) powyżej, 

c) Członek Spółdzielni powinien zadbać aby wnoszenie udziałów lub wkładów członkowskich wskazywanych w pkt.6 
lit.a) powyżej przebiegało w sposób równomiernie rozłożony w czasie, zgodnie z harmonogramem przekazanym 
przez zarząd Spółdzielni,  niemniej posiada pełną swobodę w tym zakresie, 

d) Wysokość pojedynczej transzy nie może być niższa niż 200 zł. 

 
V. Zasady pobierania  Opłaty Członkowskiej 

 
Zgodnie z postanowieniami §23 ust.4 Statutu Spółdzielni, Członkowie Spółdzielni wnoszą Opłatę Członkowską w wysokości 
określonej uchwałą Rady Nadzorczej: 
1. W przypadku zadeklarowania przez Kandydata na Członka Spółdzielni w Deklaracji Członkowskiej, co najmniej 

Rubinowego Profilu Majątkowego Kandydat na Członka Spółdzielni wnosi: 
a) Kwotową Opłatę Członkowską w wysokości 850 złotych wnoszoną jednorazowo, 
b) Procentową Opłatę Członkowską w wysokości 5% od każdej wpłaty wnoszonej na poczet udziałów i wkładów 

członkowskich.  
2. W przypadku zadeklarowania przez Kandydata na Członka Spółdzielni w Deklaracji Członkowskiej profilu niższego niż 

Rubinowy Profil Majątkowy lub zastosowania ratalnego modelu wnoszenia udziałów i wkładów członkowskich, Członek 
Spółdzielni lub Kandydat na Członka Spółdzielni wnosi: 
a) Kwotową Opłatę Członkowską w wysokości 2.100(1) złotych, pobieraną z góry za każdą wpłatę wnoszoną przez 

Członka Spółdzielni do momentu osiągnięcia Rubinowego Profilu Majątkowego, 
b) Procentową Opłatę Członkowską w wysokości 5% od każdej wpłaty wnoszonej przez Członka Spółdzielni po 

uzyskaniu Rubinowego Profilu Majątkowego, 
c) Kwotowa Opłata Członkowska wskazywana w lit.a powyżej w przypadku ratalnego modelu nabywania udziałów i 

wkładów członkowskich pobierana jest z pierwszych wpłat wnoszonych przez Członka Spółdzielni w proporcji 50 : 
50 do momentu pobrania pełnej kwoty 2.100(1) złotych.   

 
VI. Zasady naliczania Udziałów Partnerskich 

 
1. Każdy Członek Spółdzielni ma prawo do punktów premiowych (nazywanych „Udziałami Partnerskimi”) uzyskiwanych 

z tytułu osobistych Zakupów. 
2. Każdy Produkt znajdujący się w ofercie Spółdzielni poza ceną wyrażoną w złotych polskich ma przypisaną Liczbę 

Udziałów Partnerskich (LUP) wynikających z jego zakupu. LUP podawana jest przez Spółdzielnię w sklepie 
internetowym dostępnym na Virtualnym Asystencie. 

3. Część Produktów znajdujących się w ofercie Spółdzielni wymaga wyliczenia LUP, dlatego poza ceną wyrażoną w złotych 
polskich mają przypisany Wskaźnik Przeliczeniowy(1). Wartość Wskaźnika Przeliczeniowego(1) ogłaszana jest przez 
Spółdzielnię w komunikatach dostępnych na Virtualnym Asystencie. 

4. Wyliczenie LUP za osobisty Zakup Produktu wskazywanego w ust.3 powyżej określa poniższy wzór: 
 

LUP = CENA NETTO PRODUKTU / WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY (1) 
 

5. W przypadku osobistego zakupu diamentów inwestycyjnych Członek Spółdzielni lub Kandydat na Członka Spółdzielni 
otrzymuje Udziały Partnerskie, a ogólne zasady wyliczania LUP określa poniższy wzór: 
 

LUP = CENA NETTO DIAMENTÓW (2) / 1.110 (3) 
 

 

 

 (2)- cena netto rzeczywiście zapłaconych diamentów lub innych kamieni lub biżuterii z oferty Usługodawców lub Spółdzielni.  
(3)- w przypadkach uzgodnionych z Członkiem Spółdzielni lub Kandydatem na Członka Spółdzielni na etapie przygotowywania oferty wskaźnik 1.110 może 
ulec zmianie, a w przypadku diamentowych transakcji obrotowych oferowanych przez Usługodawcę wskaźnik wyniesie 2.800. 
 
 

VII. Konto Punktowe Członka Spółdzielni 

 
1. Udziały Partnerskie przyznane Członkowi Spółdzielni zapisywane są pod unikalnym numerem Członka Spółdzielni na 

elektronicznym koncie prowadzonym i zarządzanym przez Spółdzielnię („Konto Punktowe”). Aktualny stan Konta 
Punktowego Członek Spółdzielni może sprawdzić na Virtulanym Asystencie lub wysyłając zapytanie pod adres mailowy 
info@prevalue.pl . 

 

mailto:info@prevalue.pl


 

    
OBOWIĄZUJE OD 01.04.2017 

 

 
 

St
ro

n
a5
 

 
 
2. Zastrzeżenia Członka Spółdzielni dotyczące nieprawidłowości w naliczeniu Udziałów Partnerskich muszą zostać 

przekazane Spółdzielni drogą mailową (info@prevalue.pl ) najpóźniej w ciągu 10 dni od daty aktualizacji stanu Konta 
Punktowego dokonywanej przez Spółdzielnię do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Zastrzeżenia 
każdorazowo zostaną poddane przez Spółdzielnię weryfikacji ich zasadności. Nieprzekazanie zastrzeżeń we wskazanym 
terminie uznaje się za potwierdzenie stanu Konta Punktowego.  
 

VIII. Zasady naliczania Bonusów Członkowskich, awansu oraz uzyskiwania przywilejów przez Członka Spółdzielni 

 
1. Udziały Partnerskie zgromadzone na Koncie Punktowym Członka Spółdzielni, stanowią nagrodę za Zakup Produktów i 

zostaną, na zlecenie Członka Spółdzielni, przeliczone przez Spółdzielnię tworząc Bonus Członkowski naliczony zgodnie 
z poniższym wzorem i Tabelą nr 1 poniżej: 

BONUS CZŁONKOWSKI = LUP x SUP (2) 

 
2. Członkowie Spółdzielni nabywając osobiście kolejne udziały i wkłady członkowskie uzyskują coraz wyższy profil w 

hierarchii przywilejów spółdzielczych (nazywany dalej „Profilem Majątkowym Członka Spółdzielni”) zgodnie z zasadami 
wskazanymi w Tabeli nr 1 poniżej: 
 
 
 
 

Tabela nr 1 

Profil Majątkowy Członka Spółdzielni  
Historyczna suma  

wpłat członkowskich(1) 

Stawka za Udział Partnerski 
(SUP)(2) 

P
R

EV
A

LU
E 

 

D
IA

M
O

N
D

S 
C

LU
B

 

Podwójny Diamentowy od 201.000 zł 25,00 zł 

Diamentowy od 101.000 zł 22,50 zł 

Szmaragdowy od 51.000 zł 20,00 zł 

Rubinowy od 26.000 zł 17,50 zł 

               Kryształowy od 11.850 zł 15,00 zł 

                   Kwalifikowany od 5.850 zł 12,50 zł 

                   Właścicielski od 1.150 zł 10,00 zł 
(1) - historyczna suma wpłat Członka Spółdzielni jakie zgodnie z §23 ust.1, §24 ust.1 i 2 oraz §30 ust.1 statutu Spółdzielni wniósł na 
wpisowe oraz udziały i wkłady członkowskie wraz z opłatą członkowską.  

 

 
3. W ramach awansu wskazywanego w ust.2 powyżej Członkowie Spółdzielni uzyskują dodatkowe przywileje w postaci: 

 

1) Członek Spółdzielni o Profilu Właścicielskim – dokonując zakupów uzyskuje dostęp do Bonusów Członkowskich 
naliczanych na podstawie Stawki za Udział Partnerski (SUP) wynoszącej 10,00 zł.  

2) Członek Spółdzielni o Profilu Kwalifikowanym – dokonując zakupów uzyskuje dostęp do Bonusów Członkowskich 
naliczanych na podstawie Stawki za Udział Partnerski (SUP) wynoszącej 12,50 zł.  

3) Członek Spółdzielni o Profilu Kryształowym – dokonując zakupów uzyskuje dostęp do Bonusów Członkowskich 
naliczanych na podstawie Stawki za Udział Partnerski wynoszącej 15,00 zł. Po zarekomendowaniu Spółdzielni 
pierwszego nowego członka o Profilu co najmniej Kwalifikowanym awansuje na  poziom Cooperative Partner 2 
„Partnerskiego Programu Klubowego”  i uzyskuje dostęp do Bonusów Członkowskich naliczanych na podstawie 
Stawki za Udział Partnerski wynoszącej 40,00 złotych, 

4) Członek Spółdzielni o Profilu Rubinowym – dokonując zakupów uzyskuje dostęp do Bonusów Członkowskich 
naliczanych na podstawie Stawki za Udział Partnerski wynoszącej 17,50 zł. Po zarekomendowaniu Spółdzielni 
pierwszego nowego członka o Profilu co najmniej Kwalifikowanym awansuje na  poziom Cooperative Partner 2 
„Partnerskiego Programu Klubowego” i uzyskuje dostęp do Bonusów Członkowskich naliczanych na podstawie 
Stawki za Udział Partnerski wynoszącej 40,00 złotych, a po zarekomendowaniu Spółdzielni trzech nowych członków 
o Profilu co najmniej Kwalifikowanym awansuje na  poziom Cooperative Partner 3 „Partnerskiego Programu 
Klubowego”  i uzyskuje dostęp do Bonusów Członkowskich naliczanych na podstawie Stawki za Udział Partnerski 
wynoszącej 50,00 złotych.    

5) Członek Spółdzielni o Profilu Szmaragdowym – dokonując zakupów lub rekomendując nowych członków uzyskuje 
dostęp do Bonusów Członkowskich naliczanych na podstawie Stawki za Udział Partnerski wynoszącej 20,00 zł. Po 
zarekomendowaniu Spółdzielni pierwszego nowego członka o Profilu co najmniej Kwalifikowanym awansuje na  
poziom Cooperative Partner 2 „Partnerskiego Programu Klubowego” i uzyskuje dostęp do Bonusów Członkowskich 
naliczanych na podstawie Stawki za Udział Partnerski wynoszącej 40,00 złotych, a po zarekomendowaniu 
Spółdzielni trzech nowych członków o Profilu co najmniej Kwalifikowanym awansuje na  poziom Cooperative 
Partner 3 „Partnerskiego Programu Klubowego”  i uzyskuje dostęp do Bonusów Członkowskich naliczanych na 
podstawie Stawki za Udział Partnerski wynoszącej 50,00 złotych.  
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6) Członek Spółdzielni o Profilu Diamentowym – dokonując zakupów lub rekomendując nowych członków uzyskuje 
dostęp do Bonusów Członkowskich naliczanych na podstawie Stawki za Udział Partnerski wynoszącej 22,50 zł. Po 
zarekomendowaniu Spółdzielni pierwszego nowego członka o Profilu co najmniej Kwalifikowanym awansuje na  
poziom Cooperative Partner 3 „Partnerskiego Programu Klubowego” i uzyskuje dostęp do Bonusów Członkowskich 
naliczanych na podstawie Stawki za Udział Partnerski wynoszącej 50,00 złotych.   

7) Członek Spółdzielni o Profilu Podwójnym Diamentowym – dokonując zakupów lub rekomendując nowych 
członków uzyskuje dostęp do Bonusów Członkowskich naliczanych na podstawie Stawki za Udział Partnerski 
wynoszącej 25,00 zł. Po zarekomendowaniu Spółdzielni pierwszego nowego członka o Profilu co najmniej 
Kwalifikowanym awansuje na  poziom Cooperative Partner 3 „Partnerskiego Programu Klubowego” i uzyskuje 
dostęp do Bonusów Członkowskich naliczanych na podstawie Stawki za Udział Partnerski wynoszącej 50,00 złotych.  

4. Dodatkowo wszyscy Członkowie Spółdzielni wnosząc osobiście kolejne udziały i wkłady członkowskie mogą uzyskać 
prawo do Bonusów Udziałowych, które mogą być naliczone na wniosek Zarządu Spółdzielni w oparciu o Uchwałę Rady 
Nadzorczej Spółdzielni i „Regulamin naliczania Bonusów Udziałowych”. Bonusy Udziałowe rozliczane są na zasadach 
określonych w  § 67 Statutu. 

 

IX. Zasady wymiany Bonusów Członkowskich na nagrody 

 
1. Członek Spółdzielni lub Kandydat na Członka Spółdzielni, który uzyskał prawo do Udziałów Partnerskich może dokonać 

zamiany całości lub części Udziałów Partnerskich na Bonus Członkowski.  
2. Bonus Członkowski  wynikający z przeliczonych Udziałów Partnerskich może zostać przeznaczony wyłącznie na: 

a) prawo do objęcia udziałów lub wkładów członkowskich lub wkładów klubowych, 
b) prawo do zakupu diamentów inwestycyjnych (dalej zwanych Nagrodą Diamentową) w promocyjnej cenie 

uwzględniającej rabat wynikający z Udziałów Partnerskich przeliczonych na Bonus Członkowski,  
c) prawo do zakupu Vouchera na wycieczkę (dalej zwanego Voucherem Wycieczkowym) w promocyjnej cenie 

uwzględniającej rabat wynikający z Udziałów Partnerskich przeliczonych na Bonus Członkowski. Program 
wycieczki, której dotyczy Voucher oraz  standard i zakres usług oferowanych w jej trakcie przez biuro podróży 
będące organizatorem samej wycieczki, udostępniany jest indywidualnie każdemu zainteresowanemu,   

d) prawo do zakupu Vouchera na szkolenie (dalej zwanego Voucherem Szkoleniowym) w promocyjnej cenie 
uwzględniającej rabat wynikający z Udziałów Partnerskich przeliczonych na Bonus Członkowski. Program szkolenia, 
którego dotyczy Voucher Szkoleniowy udostępniany jest indywidualnie każdemu zainteresowanemu,  

e) prawo do zakupu nagrody rzeczowej oferowanej przez Spółdzielnię (dalej zwanej Nagrodą Rzeczową) w 
promocyjnej cenie uwzględniającej rabat wynikający z Udziałów Partnerskich przeliczonych na Bonus Członkowski. 
Wykaz Nagród oraz  ich parametry techniczne udostępniany jest indywidualnie każdemu zainteresowanemu.  

3. Bonus Członkowski uzyskany w zamian  za Udziały Partnerskie zgromadzone na Koncie Punktowym Członka Spółdzielni, 
zostanie potrącony z ceny zakupu nagrody wskazywanej w ust.2 powyżej.  

4. Bonus Członkowski uzyskany w zamian  za Udziały Partnerskie nie może zostać wypłacony. Spółdzielnia nie dokonuje 
wypłaty, także w przypadku nie skorzystania przez Członka Spółdzielni z oferty zakupu nagród wskazywanych w ust.2 
powyżej. 

5. Zamiany, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej Członek Spółdzielni dokonuje na specjalnym Formularzu Wykorzystania 
Udziałów Partnerskich udostępnianym za pośrednictwem VA i wysyłanym na adres mailowy info@prevalue.pl . 

6. Wysyłając Formularz Wykorzystania Udziałów Partnerskich na wybraną nagrodę lub inny przywilej, Członek Spółdzielni 
jednocześnie i ostatecznie rezygnuje z prawa do zamiany przeznaczonych na ten cel Udziałów Partnerskich na prawo 
do innych przywilejów. 

7. Płatność za zakup Nagrody Diamentowej, Vouchera Wycieczkowego, Vouchera Szkoleniowego lub Nagrody Rzeczowej 
przez Członka Spółdzielni, który złożył Formularz Wykorzystania Udziałów Partnerskich może być dokonana wyłącznie 
przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.  

8. Najniższy koszt zakupu Nagrody Diamentowej, Vouchera Wycieczkowego, Vouchera Szkoleniowego lub Nagrody 
Rzeczowej wynosi 10,00 złotych plus podatek VAT. Należność  płatna jest przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni 
(o terminie zapłaty decyduje data uznania rachunku bankowego Spółdzielni).   

9. Raz złożony Formularz Wykorzystania Udziałów Partnerskich nie może być w trakcie jego realizacji zmieniony ani 
odwołany. 

10. W celu wymiany Udziałów Partnerskich na nagrody i inne przywileje nie można łączyć Udziałów Partnerskich 
zgromadzonych przez różnych Członków Spółdzielni.  

11. Wymiana Udziałów Partnerskich na nagrody i inne przywileje powoduje obniżenie stanu Konta Punktowego 
przypisanego do Członka Spółdzielni dokonującego wymiany, o liczbę Udziałów Partnerskich przeznaczonych na zakup 
danej nagrody lub sfinansowanie danego przywileju. Obniżenie salda na Koncie Punktowym następuje z chwilą 
zamówienia nagrody lub innych przywilejów.     
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12. Zamówiona przez Członka Spółdzielni Nagroda Rzeczowa będzie dostarczona przez Spółdzielnię pod adres Członka 
Spółdzielni wskazany przez niego w Formularzu Wykorzystania Udziałów Partnerskich. Doręczając Członkom 
Spółdzielni zamówione Nagrody Rzeczowe, Spółdzielnia będzie korzystała z firmy świadczącej usługi kurierskie. 

13. Członek Spółdzielni nie może przenieść praw do otrzymanego Vouchera Wycieczkowego lub Vouchera Szkoleniowego 
na żadną osobę trzecią, za wyjątkiem prawa do wskazania drugiej osoby uprawnionej do wzięcia udziału wraz z nim w 
wycieczce lub szkoleniu.  

14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zaoferowania za posiadane Udziały Partnerskie, w każdym czasie, nagród i innych 
przywilejów nie przewidzianych w aktualnie obowiązującym wykazie. O warunkach wymiany Udziałów Partnerskich na 
nagrody i inne przywileje Spółdzielnia powiadomi Członka Spółdzielni poprzez komunikat opublikowany na Virtualnym 
Asystencie.  

15. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zmiany wartości Udziałów Partnerskich przypisanych do poszczególnych 
Produktów, nagród lub innych przywilejów z obowiązującego wykazu. Wiążące jest określenie Udziałów Partnerskich 
wynikających z nagród lub innych przywilejów w aktualnie obowiązującym wykazie, w chwili złożenia przez Członka 
Spółdzielni Formularza Wykorzystania Udziałów Partnerskich.  

16. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość w każdym czasie do wycofania określonych nagród lub innych przywilejów, bez 
podania przyczyny.   

17. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania lub wycofania nagród lub innych 
przywilejów z aktualnie obowiązującego wykazu, z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Członek 
Spółdzielni zostanie poinformowany o tym fakcie przez Spółdzielnię i będzie mógł zdecydować, czy wybiera nagrodę 
zastępczą w stosunku do wybranej nagrody, czy też rezygnuje ze złożonego zamówienia. 
 

X. Virtualny Asystent (VA) 

 
1. Spółdzielnia udostępnia Członkom Spółdzielni, za pośrednictwem sieci publicznej Internet system informatyczny 

(Virtualny Asystent lub VA), za pośrednictwem którego przekazuje ważne informacje dotyczące członkostwa w 
Spółdzielni oraz wymiany Udziałów Partnerskich na nagrody. 

2. Każdy Członek Spółdzielni uprawniony jest do korzystania z VA po otrzymaniu od Spółdzielni indywidualnych, 
niezbędnych do logowania danych dostępowych.  

3. Korzystanie z VA wymaga każdorazowego zalogowania. 
4. Udostępnione Członkom Spółdzielni hasła i dane niezbędne do logowania stanowią informacje poufne, które nie mogą 

być powierzane żadnej innej osobie. Dane te powinny być przechowywane w bezpieczny sposób uniemożliwiający 
dostęp do nich osobom trzecim. Członek Spółdzielni zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia przekazanych mu 
przez Spółdzielnię danych do logowania i haseł dostępowych przed dostępem osób trzecich lub ich utratą.   

5. Spółdzielnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim, Członkom 
Spółdzielni, w sytuacji jeśli dane osobowe przekazane zostały Spółdzielni przez osobę trzecią z wykorzystaniem 
prawidłowych danych logowania do VA przekazanych Członkom Spółdzielni. W takiej sytuacji Spółdzielnia uznawać 
będzie, iż dane osobowe zostały przekazane zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu Spółdzielczego osobiście przez 
Członka Spółdzielni. 

6. Członek Spółdzielni lub Kandydat na Członka Spółdzielni zobowiązuje się do korzystania z VA zgodnie z jego 
przeznaczeniem i do nie podejmowania prób mających na celu złamanie zabezpieczeń VA, zablokowanie działania (lub 
uszkodzenia) VA lub uzyskanie dostępu do informacji i danych, do których nie jest autoryzowany. 

7. Spółdzielnia zastrzega możliwość czasowej niedostępności VA w całości lub w części. 
8. Spółdzielnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania z VA przez Członka 

Spółdzielni lub za czasowe nieprawidłowe działanie VA spowodowane błędem technicznym lub usterką.  
 

XI. Używanie nazw własnych i znaków towarowych Spółdzielni   
 

1. W niniejszym rozdziale Regulaminu Spółdzielczego, Spółdzielnia określa zasady korzystania z nazw własnych i ze 
znaków towarowych Spółdzielni (zwanych dalej „Logo”). 

2. Zastrzega się nazwę PREVALUE COOPERATIVE OWNERS Spółdzielnia Właścicieli Majątku z siedzibą w Warszawie, jej 
fragmenty oraz odpowiedniki zarówno w języku polskim, jaki i w języku angielskim. 

3. Nazwy własne Spółdzielni, chronione prawem i zapisami niniejszego Regulaminu Spółdzielczego:  

a) PREVALUE 

b) PREVALUE COOPERATIVE OWNERS 

c) Spółdzielnia Właścicieli Majątku 

d) Spółdzielnia Właścicieli Majątku z siedzibą w Warszawie 

e) PREVALUE DIAMONDS CLUB 

f) PREVALUE DIAMOND & JEWELRY 

g) Wszelkie inne zwroty wykorzystujące ww. nazwy własne Spółdzielni w całości lub części 
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4. Spółdzielnia wyraża zgodę na używanie nazw własnych i Logo jedynie w sytuacji gdy materiały przygotowane przez 
Członka Spółdzielni zostały uprzednio zatwierdzone przez Spółdzielnię.  

5. Przez używanie nazw własnych i Logo należy rozumieć oznaczanie nimi produktów, e-maili oraz innych materiałów 
przygotowanych przez Członka Spółdzielni oraz wprowadzanie ich tak oznakowanych do sprzedaży, codziennego 
wykorzystywania w celach handlowych i biznesowych, a także stosowanie w reklamach tych produktów oraz innych 
materiałów prowadzonych w jakiejkolwiek formie. 

6. Przez używanie nazw własnych Spółdzielni należy rozumieć dodatkowo ich używanie w dowolnej formie w procesie 
mailingu, telemarketingu i codziennego wykorzystywania w celach handlowych i biznesowych. 

7. Członek Spółdzielni jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Spółdzielni o wszelkich naruszeniach prawa do 
używania nazw własnych i Logo dokonanych przez osoby trzecie oraz podjęcia wszelkich działań w celu zmniejszenia 
szkody powstałej w związku z takim naruszeniem. 

8. Domeny internetowe Spółdzielni, chronione prawem i zapisami niniejszego Regulaminu: 
a) www.prevalue.pl 
b) www.prevalue.com.pl 
 

9. Znaki towarowe Spółdzielni, chronione prawem i zapisami niniejszego Regulaminu: 
 
 

     
 

      
 

 
 
 

10. Obowiązujący wzór wizytówki Spółdzielni, chroniony prawem i zapisami niniejszego Regulaminu: 

 

 
 
 

 

XII. Odpowiedzialność Spółdzielni 

 
1. W związku z korzystaniem ze Spółdzielczego Programu Bonusowego, Członkowi Spółdzielni nie jest należna żadna inna 

premia lub świadczenie, poza Udziałami Partnerskimi. 
2. Spółdzielnia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych 

przez Członka Spółdzielni lub błędnego wypełnienia Deklaracji o Członkostwo w Spółdzielni lub Wniosku o 
Przygotowanie Umowy Partnerskiej. W przypadku niedopełnienia przez Członka Spółdzielni obowiązku 
poinformowania Spółdzielni o zmianie danych korespondencyjnych, wszelka korespondencja związana z członkostwem 
w Spółdzielni lub obsługą Spółdzielczego Programu Bonusowego wysłana pod dotychczasowy adres będzie uznana za 
skutecznie doręczoną z 14. dniem licząc od daty jej wysłania.  

3. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Członka Spółdzielni stronie trzeciej swoich danych 
służących do logowania w VA.  

http://www.prevalue.pl/
http://www.prevalue.com.pl/


 

    
OBOWIĄZUJE OD 01.04.2017 

 

 
 

St
ro

n
a9
 

4. Jakakolwiek odpowiedzialność Spółdzielni w zakresie obsługi Spółdzielczego Programu Bonusowego ograniczona jest 
względem Członka Spółdzielni do wartości naliczonych na jego Koncie Punktowym Udziałów Partnerskich.   

5. Błąd w obliczeniu liczby Udziałów Partnerskich na VA nie powoduje uzyskania przez Członka Spółdzielni prawa do tych 
Udziałów Partnerskich, jeżeli zostały one naliczone niezgodnie z zasadami obowiązującymi w niniejszym Regulaminie. 
Liczba Udziałów Partnerskich zostanie odpowiednio skorygowana i jeśli została Członkowi Spółdzielni już rozliczona, 
Spółdzielnia wystąpi z żądaniem zwrotu jej równowartości wyrażonej w złotych polskich. Członek Spółdzielni, który 
zauważył błąd w obliczeniu liczby Udziałów Partnerskich, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia 
Spółdzielni o tym fakcie oraz do zwrotu równowartości rozliczonych ale nienależnych mu Udziałów Partnerskich w 
terminie 7. dni od dnia otrzymania stosownego żądania od Spółdzielni.   

6. Spółdzielnia nie ponosi także odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z 
przyczyn niezależnych od niej, zwłaszcza z wadliwego działania sieci informatycznej Członka Spółdzielni oraz sieci 
publicznej. 

7. Wszelkie informacje prezentowane w materiałach marketingowych Spółdzielni mają jedynie charakter poglądowy, 
szczegółowe zasady i warunki Spółdzielczego Programu Bonusowego określa jedynie niniejszy Członkowski Regulamin 
Spółdzielczy.   
  

XIII. Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Członek Spółdzielni lub Kandydat na Członka Spółdzielni wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

PREVALUE COOPERATIVE OWNERS Spółdzielnię Właścicieli Majątku z siedzibą w Warszawie (Administratora Danych) 
w celu obsługi, promocji i marketingu Spółdzielczego Programu Bonusowego oraz promocji Produktów i usług 
oferowanych przez Spółdzielnię oraz Usługodawców.  

2. Biorąc pod uwagę marketingowy charakter Spółdzielczego Programu Bonusowego, Członek Spółdzielni lub Kandydat 
na Członka Spółdzielni wyraża zgodę na: 
a) przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółdzielnię (Administratora Danych) w celu realizacji Spółdzielczego 

Programu Bonusowego, oraz 
b) przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółdzielnię (Administratora Danych) w celach marketingowych, oraz  
c) otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. z 2002r. nr 144, poz.1204,  tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1030).  
3. Członek Spółdzielni lub Kandydat na Członka Spółdzielni przyjmuje do wiadomości, iż posiada prawo wglądu do swoich 

danych oraz ich poprawiania. 
4. W celu właściwego wykorzystania potencjału Spółdzielczego Programu Bonusowego, Spółdzielnia będzie przetwarzała 

dane osobowe Członków Spółdzielni lub Kandydatów na Członków Spółdzielni na zasadach przewidzianych ustawą o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883, tekst jedn. z 2016 r. poz. 922).       

5. Wycofanie zgody Członka Spółdzielni lub Kandydata na Członka Spółdzielni na przetwarzanie jego danych osobowych 
jest równoznaczne z rezygnacją z przywilejów wynikających ze Spółdzielczego Programu Bonusowego. Z dniem 
otrzymania przez Spółdzielnię oświadczenia Członka Spółdzielni lub Kandydata na Członka Spółdzielni o wycofaniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, Spółdzielnia anuluje wszelkich naliczone Udziały Partnerskie.    
 

XIV. Zobowiązania podatkowe 

 
1. Wszelkie podatki lub opłaty skarbowe związane z rozliczeniem Udziałów Partnerskich obciążają w całości Członka 

Spółdzielni, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. W przypadku zmiany danych osobowych podanych w Deklaracji Członkowskiej, Członek Spółdzielni jest zobowiązany 

powiadomić Spółdzielnię na piśmie lub dokonać samodzielnej aktualizacji danych w formie pisemnej w terminie 7 dni 
od daty zaistnienia takich zmian. Członek Spółdzielni przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji zaniechania tego 
obowiązku Spółdzielnia zwolniona będzie  od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu podania nieaktualnych danych 
Członka Spółdzielni we właściwych organach państwowych (w szczególności dotyczy to Urzędu Skarbowego).  

3. Spółdzielnia prześle Członkowi Spółdzielni do 28. lutego każdego roku pisemną informację o łącznej wartości Udziałów 
Partnerskich rozliczonych w poprzednim roku kalendarzowym. 

 
XV. Postanowienia końcowe 

 
1. Reklamacje Członka Spółdzielni dotyczące Spółdzielczego Programu Bonusowego rozpatruje zarząd Spółdzielni, w 

terminie 30 dni od daty doręczenia pisemnej reklamacji, przesłanej na adres mailowy info@prevalue.pl . 
2. Reklamacje należy zgłaszać z opisem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres 

Członka Spółdzielni, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Członka Spółdzielni. 
3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zmiany Członkowskiego Regulaminu Spółdzielczego w każdym czasie. Zmiana 

Regulaminu nie wymaga akceptacji lub zgody Członka Spółdzielni. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą obowiązywały 
od dnia ich ogłoszenia na VA.    

mailto:info@prevalue.pl
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4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd powszechny, 
właściwy dla siedziby Spółdzielni. 

5. Aktualne informacje na temat Spółdzielczego Programu Bonusowego dostępne są za pośrednictwem VA lub poprzez 
adres mailowy info@prevalue.pl lub poprzez kontakt w siedzibie Spółdzielni pod adresem: PREVALUE COOPERATIVE 
OWNERS Spółdzielnia Właścicieli Majątku z siedzibą w Warszawie (00-124), ul. Rondo ONZ 1. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. kwietnia 2017 r. , z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących  nowej 
wysokości wpisowego w kwocie 150 zł, które wchodzą w życie po zarejestrowaniu zmiany Statutu w tym zakresie. Do 
tego czasu obowiązują przepisy pomostowe wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej.     
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