
1.) Przedmiot umowy, strony umowy
1.1. Uczestnik Programu ma prawo w czasie trwania jego uczestnictwa zgodnie z niniejszymi DOWU do korzystania z dodatkowych korzyści z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Lyoness.

1.2. Uzgodnione wcześniej OWU obowiązują nadal. 

2.) Podstawa umowy
2.1.Wraz z przyjęciem niniejszych DOWU Uczestnik Programu ma prawo do korzystania z dodatkowych korzyści z uczestnictwa. Warunkiem tego jest zachowanie prawidłowej rejestracji i działań Uczestnika 
Programu Lojalnościowego Lyoness zgodnych z OWU.

2.2. Pojęcia zdefiniowane w OWU obowiązują również w ramach niniejszego DOWU.

3.) Stosunek prawny
3.1. Punkt 3 OWU jest stosowany w pełnym brzmieniu.

3.2. Uczestnik Programu wraz z akceptacją niniejszych DOWU ma prawo do opisanych szczegółowo poniżej dodatkowych korzyści z uczestnictwa wynikających z Programu Lojalnościowego Lyoness, przy 
zachowaniu określonych w nich warunków. Uczestnikowi Programu nie przysługują żadne wykraczające ponad ten zakres rekompensaty ani zwrot wydatków poniesionych z związku z jego działaniami. 

4.) Program Lojalnościowy Lyoness
4.1.Uregulowane przez niniejsze DOWU dodatkowe korzyści z uczestnictwa Uczestnik Programu otrzymuje do pozostałych korzyści (zwrot pieniędzy, reszta korzyści i bonus przyjacielski). W dodatkowych 
korzyściach z uczestnictwa zawierają się bliżej opisane w pkt. 7: premia lojalnościowa, bonifikata lojalnościowa, lojalnościowy budżet zakupowy, Re-cash, premia partnerska, jednostki bonusowe, bezpłatne 
jednostki dodatkowe z przeksięgowania jednostek, premia za punkty z kariery i premia miesięczna.

4.2. W celu obliczenia dodatkowych korzyści, na osobistym koncie jednostek Uczestnika Programu księgowane są środki zasilające konto (m.in. reszty korzyści) na podstawie niniejszego DOWU. Dodatkowe 
korzyści powstają dzięki własnym zakupom i wpłatom zaliczek/częściowych zapłat na zamówienie bonów w Programie przez Uczestnika Programu z jednej strony, a z drugiej strony przez zakupy 
bezpośrednio i pośrednio pozyskanych Uczestników Programu, zgodnie z poniższym punktem 4.4. Wysokość środków wynika z wielkości zakupów lub zaliczek na bony i procentowej wartości księgowej 
reszt korzyści, która obowiązuje dla Partnera Handlowego, u którego zakup jest dokonywany lub od którego pochodzi zaliczkowany bon. Jeżeli Uczestnik Programu na przykład dokona zakupu na ponad 225 
PLN u Partnera Handlowego, dla którego ta procentowa wartość księgowa reszt korzyści wynosi 5%, to środki zasilające konto jednostek wyniosą 11,25 PLN. Środki zasilające konto jednostek, zgodnie z 
wyborem Uczestnika Programu w oparciu o pkt. 6.1. przekształcane są na jednostki rozliczeniowe o wielkości 225, 675, 1 800, 5 400 lub 18 000 PLN (zwane dalej „jednostkami”), które zgodnie z poniższym 
pkt. 6 księgowane są na osobistym koncie jednostek Uczestnika Programu. Środki i jednostki na koncie jednostek służą wyłącznie do osiągnięcia dodatkowych korzyści i nie są wypłacane.

4.3. Procentowa wartość księgowa reszt korzyści wynika z warunków ustalonych pomiędzy Lyoness, a poszczególnym Partnerem Handlowym (prowizja) i dlatego różni się w zależności od Partnera 
Handlowego, branży i kraju, a pomnożona przez wartość zakupu lub zaliczki daje wysokość środków zasilających konto jednostek. Obowiązujące procentowe wartości księgowe reszt korzyści ogłaszane są 
przez Lyoness zgodnie z pkt. 4.2 i 7.6 OWU.

4.4. Uczestnikowi Programu zostaną przypisane ponadto jednostki zaksięgowane u Uczestników Programu (zwanych poniżej „Lifeline“), którzy zostali bezpośrednio lub pośrednio przez niego pozyskani. 
Oznacza to, że przypisane Uczestnikowi Programu jednostki będą w taki sam sposób przypisane również bezpośrednio i pośrednio rekomendującym mu Program dla uzyskania dodatkowych korzyści. 
Jednostki Uczestników Programu zarejestrowanych bezpośrednio i pośrednio przez rekomendującego Uczestnika Programu są przypisywane do jego Lifeline w tak zwanym układzie binarnym, tzn. w 
strukturze drzewa, w której rozróżnia się część górną i część dolną. Jednostki Uczestników Programu zarejestrowanych bezpośrednio przypisywane są osobie rekomendującej w układzie binarnym 
na przemian do części górnej i dolnej, jeśli osoba rekomendująca nie zadecyduje inaczej. W ten sam sposób są im przypisywane jednostki Uczestników Programu zarejestrowanych dzięki pośredniej 
rekomendacji. Zatem powstające w Lifeline jednostki mogą być stale przypisywane osobie rekomendującej do górnej lub dolnej części układu binarnego.

4.5. Poniższa tabela zawiera przegląd wszystkich korzyści z uczestnictwa, które Uczestnik Programu otrzymuje za zakup w ramach Programu Lojalnościowego Lyoness. Przy czym zwrot pieniędzy i środki 
zasilające konto jednostek (reszty korzyści) otrzymuje Uczestnik Programu, który dokonał zakupu, natomiast bonusy przyjacielskie otrzymują osoby rekomendujące mu bezpośrednio lub pośrednio Program.

Program Lojalnościowy Lyoness*

Zwrot pieniędzy Wartość wypłaty: do 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

+ reszta korzyści                  Procentowa wartość księgowa:             do 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% X%

Na podstawie środków zasilających konto jednostek 
tworzone są jednostki, z których zgodnie z pkt. 7. 
wyliczane są: premia lojalnościowa, lojalnościowy 
budżet zakupowy, bonifikata lojalnościowa, premia 
partnerska, jednostka bonusowa, przeksięgowanie 
jednostki, premia za punkty z kariery, premia 
miesięczna. 

= Korzyść z uczestnictwa (Osobista) 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% X%

+ Bezpośredni bonus przyjacielski                                                                                 do 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

+ Pośredni bonus przyjacielski                                                                                 do 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

= Korzyść z uczestnictwa (Całkowita)                                              3% 4% 5% 6 % 7 % 8 % 9 % 10% 11% X%

* Wszystkie dane w % odnoszą się do wartości zakupów dokonanych przez Uczestnika Programu Lojalnościowego Lyoness lub do zaliczek na wiążące zamówienia bonów. 

Stan na: kwiecień 2012

Preambuła
Lyoness Europe AG z siedzibą na Bahnhofstrasse 7, CH-9470 Buchs, zarejestrowana pod nr CH 170.3.026.427-4 w Rejestrze Handlowym Kantonu St. Gallen, prowadzi wraz ze spółkami wchodzącymi w skład 
koncernu międzynarodową wspólnotę zakupową (zwaną dalej „Programem Lojalnościowym Lyoness”), która umożliwia jej uczestnikom otrzymywanie korzyści poprzez nabycie towarów i usług u Partnerów 
Handlowych Lyoness (zwanych dalej „Partnerami Handlowymi”).
W ten sposób Lyoness Europe AG (zwana dalej „Lyoness“) jest stroną umowy również w odniesieniu do dodatkowych korzyści z uczestnictwa. Pomiędzy Uczestnikiem Programu a Lyoness istnieje już 
stosunek umowny na podstawie rejestracji Uczestnika Programu dla Programu Lojalnościowego Lyoness i obowiązujących w odniesieniu do tego Ogólnych Warunków Umów w brzmieniu z kwietnia 2012 r. 
(zwanych dalej „OWU“). Na podstawie istniejącej umowy Uczestnik Programu otrzymuje w ramach Programu Lojalnościowego Lyoness korzyści w postaci zwrotu pieniędzy oraz bonusy przyjacielskie. Po-
przez akceptację niniejszych Dodatkowych Ogólnych Warunków Umów (zwanych dalej „DOWU“) Uczestnik Programu może korzystać z opisanych szczegółowo poniżej dodatkowych korzyści z uczestnictwa.
Lyoness jest reprezentowany w Polsce przez Lyoness Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 169, 40-524 Katowice (zwaną poniżej „Lyoness Poland“).

Dodatkowe Ogólne Warunki Umów dla Uczestników Programu 
Lyoness do korzystania z dodatkowych korzyści z uczestnictwa 



5.) Zaliczki na bony i uczestnictwo Premium
5.1. Oprócz dokonywania zakupów w ramach Programu Lojalnościowego Lyoness, Uczestnik Programu może generować reszty korzyści dokonując wiążącego zamówienia oryginalnych bonów lub kart 
podarunkowych i wpłacając na nie zaliczkę. Zaliczka w tym przypadku jest rozliczana zgodnie z pkt. 4.2, a reszty korzyści zasilają osobiste konto jednostek Uczestnika Programu. Jednakże dokonując zaliczki 
nie otrzymuje się korzyści w postaci zwrotu pieniędzy lub bonusu przyjacielskiego.

5.2. Uczestnik Programu ma możliwość złożenia wiążącego zamówienia oryginalnych bonów lub kart podarunkowych i dokonania na ich poczet zaliczek. Zaliczka musi odpowiadać co najmniej danej 
procentowej wartości księgowej dla reszt korzyści wybranego przez Uczestnika Programu Partnera Handlowego. Roszczenie o zwrot zaliczki jest wykluczone z zastrzeżeniem odmiennych postanowień OWU 
i DOWU.

5.3. Dokonane zaliczki na zamówione bony oryginalne lub karty podarunkowe nie przepadają. Aż do momentu wpływu pełnej zapłaty za zamówione bony oryginalne lub karty podarunkowe istnieje możliwość 
zmiany wyboru Partnera Handlowego. Mogą się przez to jednak zmienić korzyści z uczestnictwa, ponieważ są one różne w zależności od Partnera Handlowego, patrz punkt 4.3. DOWU.

5.4. Uczestnik Programu może zostać Partnerem Premium po spełnieniu któregokolwiek z następujących warunków:
a) w pełni zapłacone (i zaksięgowane) zakupy zarejestrowane za pośrednictwem karty Cashback, zamówionych bonów i/lub zakupów online w wysokości 90 000 PLN w dowolnym okresie 12 
kolejnych miesięcy.
b) kwoty, których brakuje do osiągnięcia łącznej kwoty 90 000 PLN zgodnie z pkt. 5.4. a), mogą zostać wyrównane poprzez dokonane (i zaksięgowane) zaliczki na zamówienie bonów oryginalnych lub 
kart podarunkowych, przy czym kwotę zaliczki należy pomnożyć przez dziesięć (zaliczka w wysokości 4 500 PLN odpowiada w ten sposób zakupom rzędu 45 000 PLN).
c) dokonane (i zaksięgowane) zaliczki na zamówienie bonów oryginalnych lub kart podarunkowych, w wysokości 9000 PLN (zestaw premium).

5.5. Zaliczki na bony są dozwolone do kwoty 8 775 PLN jeśli Uczestnik Programu jednocześnie z zaliczką dokona zakupów o wartości co najmniej 900 PLN. Zaliczki w wysokości 9 000 PLN są dozwolone 
tylko wtedy, gdy Uczestnik Programu jednocześnie z zaliczką na bony dokona zakupów o wartości co najmniej 2 250 PLN. Jeżeli Uczestnik Programu dokonał zaliczki w wysokości 9 000 PLN, zaksięgowanie 
kolejnych zaliczek jest możliwe tylko pod warunkiem, że Uczestnik Programu dokonał własnych zakupów w kwocie przekraczającej kwotę zaliczki.

5.6. Partnerzy Premium otrzymują dodatkowe przywileje w Programie Lojalnościowym Lyoness (złota karta Cashback, magazyn Cashback itd.).

6.) Kategorie rozliczeniowe, jednostki rozliczeniowe, księgowanie
6.1. Środki zasilające konto w myśl pkt 4.2. (procentowe wartości księgowe reszt korzyści) przypisywane są na osobiste konto jednostek Uczestnika Programu. Z zebranych wartości księgowych Uczestnik 
Programu może wygenerować jednostki w różnych kategoriach rozliczeniowych (KR) w następujący sposób:

Jednostka/wartość księgowa (w PLN)

Kategoria rozliczeniowa I II III IV V

Wartość księgowa 225 675 1 800 5 400 18 000

Jednostka 225 675 1 800 5 400 18 000

Po osiągnięciu wymaganej dla jednostki w danej kategorii rozliczeniowej wartości księgowej wygenerowana jednostka jest księgowana na rzecz Uczestnika Programu na jego koncie jednostek.

6.2. Księgowanie jednostki odbywa się zgodnie z opisanym w pkt. 4.4 układzie binarnym w Księgowym Programie Rozliczeniowym, tzn. aby osiągnąć wymaganą ilość jednostek do uzyskania dodatkowych 
korzyści według pkt. 7, należy zawsze wypełnić jednostkami dwie linie (góra / dół): 35/35 w kategorii rozliczeniowej I, 30/30 w kategorii rozliczeniowej II i 25/25 w kategorii rozliczeniowej III – V. Jednostki 
z własnych zakupów zgodnie z pkt 4.2. Uczestnik Programu może swobodnie umieszczać na górnej lub dolnej części w układzie binarnym w Księgowym Programie Rozliczeniowym. Jednostki Uczestnika 
Programu z Lifeline, zgodnie z pkt. 4.4., są odpowiednio umieszczane w tej linii, w której znajduje się zarejestrowany Uczestnik Programu.

6.3. Księgowanie i umieszczanie jednostek na podstawie zebranych wartości księgowych odbywa się tygodniowo. Jeżeli Uczestnik Programu w biurze Online (na indywidualnym koncie użytkownika) nie 
dokona innego wyboru, to środki zasilające konto jednostek będą przekształcane w jednostki I KR. Po tygodniowym rozliczeniu dodatkowych korzyści z uczestnictwa zaksięgowanie i umieszczenie jednostki 
nie może ulec zmianie.

7.) Dodatkowe korzyści z uczestnictwa
7.1. W ramach Programu Lojalnościowego Lyoness Uczestnik Programu może otrzymać opisane w niniejszym pkt. 7 dodatkowe korzyści z uczestnictwa, o ile Uczestnik Programu spełnia określone warunki. 
Obliczanie wszystkich dodatkowych korzyści z uczestnictwa odbywa się raz w tygodniu przy uwzględnieniu wszystkich zaksięgowanych, istotnych jednostek.

7.2. Premia lojalnościowa: Za zaksięgowane jednostki Uczestnik Programu otrzymuje premię lojalnościową. Jak tylko w osobistym programie rozliczeniowym Uczestnika Programu ogółem zaksięgowane 
są jednostki w ustalonej liczbie (patrz tabela poniżej), to Uczestnik Programu otrzymuje podane w poniższej tabeli premie lojalnościowe, o ile do tego czasu u każdego z czterech bezpośrednio pozyskanych 
przez Uczestnika Programu innych Uczestników Programu zaksięgowana zostanie co najmniej jedna jednostka w I kategorii rozliczeniowej:

Premia lojalnościowa w zależności od kategorii rozliczeniowej (w PLN)

Kategoria rozliczeniowa (KR) Ilość zaksięgowanych jednostek (góra/dół) za jedną zaksięgowaną jednostką Uczestnika Programu

3/3 = 6 5/5 = 10 10/10 = 20 15/15 = 30 20/20 = 40 25/25 = 50 30/30 = 60 35/35 = 70

KR I 36,00 54,00 72,00 108,00 144,00 180,00 - -

KR II 108,00 162,00 216,00 324,00 432,00 540,00 - -

KR III 360,00 540,00 720,00 1.080,00 1.440,00 1.800,00 - -

KR IV 1.080,00 1.620,00 2.160,00 3.240,00 4.320,00 5.400,00 - -

KR V 3.600,00 5.400,00 7.200,00 10.800,00 14.400,00 18.000,00 - -

Premie lojalnościowe wypłacane są Uczestnikowi Programu zgodnie z pkt 7.4. OWU. 

7.3. Bonifikata lojalnościowa: Za jednostki, które księgowane są za jedną zaksięgowaną jednostką z dokonanych przez Uczestnika Programu własnych zakupów (nie z zaliczkowanych zamówień), Uczestnik 
Programu oprócz premii lojalnościowej otrzymuje dodatkowo bonifikatę lojalnościową. Jak tylko w osobistym programie lojalnościowym Uczestnika Programu zaksięgowane są ogółem jednostki w ustalonej 
liczbie (patrz tabela poniżej), Uczestnik Programu otrzymuje bonifikatę lojalnościową podaną w tabeli:

Bonifikata lojalnościowa w zależności od kategorii rozliczeniowej (w PLN)

Kategoria rozliczeniowa (KR) Ilość zaksięgowanych jednostek (góra/dół) za jedną zaksięgowaną jednostką Uczestnika Programu

3/3 = 6 5/5 = 10 10/10 = 20 15/15 = 30 20/20 = 40 25/25 = 50 30/30 = 60 35/35 = 70

KR I - - - - - - - 2.025,00

KR II - - - - - - 3.825,00 -

KR III - - - - - 7.200,00 - -

KR IV - - - - - 21.600,00 - -

KR V - - - - - 72.000,00 - -

Bonifikaty lojalnościowe wypłacane są Uczestnikowi Programu zgodnie z pkt 7.4. OWU.



7.4. Lojalnościowy budżet zakupowy: Za jednostki, które księgowane są za jedną zaksięgowaną jednostką z dokonanych przez Uczestnika Programu zaliczkowanych zamówień (nie z zakupów), Uczestnik 
Programu otrzymuje lojalnościowy budżet zakupowy. Jak tylko w osobistym programie lojalnościowym Uczestnika Programu zaksięgowane są ogółem jednostki w ustalonej liczbie (patrz tabela poniżej), 
Uczestnik Programu otrzymuje lojalnościowy budżet zakupowy podany w tabeli. Lojalnościowy budżet zakupowy nie zakłada/nie wymaga, żeby na korzyść zarekomendowanych przez Uczestnika Programu 
uczestników zaksięgowane zostały jednostki / Otrzymanie lojalnościowego budżetu zakupowego nie jest uzależnione od posiadania jednostek przez bezpośrednio zarejestrowanych Uczestników Programu.

Lojalnościowy budżet zakupowy w zależności od kategorii rozliczeniowej (w PLN)

Kategoria rozliczeniowa (KR) Ilość zaksięgowanych jednostek (góra/dół) za jedną zaksięgowaną jednostką Uczestnika Programu

3/3 = 6 5/5 = 10 10/10 = 20 15/15 = 30 20/20 = 40 25/25 = 50 30/30 = 60 35/35 = 70

KR I - - - - - - - 2.025,00

KR II - - - - - - 3.825,00 -

KR III - - - - - 7.200,00 - -

KR IV - - - - - 21.600,00 - -

KR V - - - - - 72.000,00 - -

Lojalnościowe budżety zakupowe nie są wypłacane Uczestnikowi Programu, lecz mogą zostać wykorzystane na zamówienie bonów na zakupy u Partnerów Handlowych Lyoness.

7.5. Re-Cash: Uczestnik Programu może odzyskać wpłacone zaliczki, jeżeli wynikające z własnych zakupów (karta Cashback, bony lub zakupy online, zgodnie z pkt. 4 OWU) środki zasilające konto Uczestnika 
Programu (zwrot pieniędzy, reszty korzyści) zostaną przekierowane dla re-cash. Jeżeli Uczestnik Programu zdecyduje się na uruchomienie funkcji re-cash, środki zasilające konto jednostek Uczestnika 
Programu, a wynikające z jego zakupów własnych nie wpływają na osobiste konto jednostek w celu otrzymania dodatkowych korzyści, ale zgodnie z pkt. 7.4 OWU wypłacane są Uczestnikowi Programu, 
jednakże w wysokości nie większej niż dokonana zaliczka. Nie narusza to prawa Uczestnika Programu do zapłat częściowych i dopłat zgodnie z pkt. 5.4 i 5.5 OWU.

7.6. Premia partnerska: Za premie lojalnościowe, które otrzymują Uczestnicy Programu bezpośrednio zarejestrowani przez osobę rekomendującą i zarejestrowani bezpośrednio przez nich Uczestnicy 
Programu zgodnie z pkt. 7.2, osoba rekomendująca otrzymuje premię partnerską.  Premia partnerska wynosi 18,75% premii lojalnościowych bezpośrednio zarejestrowanych Uczestników Programu lub 
6,25% premii lojalnościowych pośrednio zarejestrowanych Uczestników Programu. Premia partnerska za premie lojalnościowe dalszych pośrednio zarejestrowanych Uczestników Programu nie przysługuje. 
Prawo do otrzymania premii partnerskich istnieje tylko wtedy, gdy osoba rekomendująca jest sama uprawniona do premii lojalnościowej w chwili jej obliczania. 

7.7. Jednostki bonusowe: Jeżeli podana ilość jednostek w tej samej kategorii rozliczeniowej zostanie zaksięgowana na korzyść Uczestnika Programu, a Uczestnik Programu w momencie obliczania jest 
uprawniony do otrzymania premii lojalnościowej, to otrzymuje on bezpłatną jednostkę bonusową w danej kategorii rozliczeniowej zgodnie z poniższą tabelą: 

Jednostki bonusowe w zależności od kategorii rozliczeniowej

Kategoria rozliczeniowa (KR) Ilość zaksięgowanych jednostek (góra/dół) za jedną zaksięgowaną jednostką Uczestnika Programu

3/3 = 6 5/5 = 10 10/10 = 20 15/15 = 30 20/20 = 40 25/25 = 50 30/30 = 60 35/35 = 70

KR I -  Jednostka 
bonusowa

Jednostka bonusowa Jednostka 
bonusowa

Jednostka 
bonusowa

- - -

KR II - Jednostka 
bonusowa

Jednostka bonusowa Jednostka 
bonusowa

Jednostka 
bonusowa

- - -

KR III - Jednostka 
bonusowa

Jednostka bonusowa Jednostka 
bonusowa

Jednostka 
bonusowa

- - -

KR IV - Jednostka 
bonusowa

Jednostka bonusowa Jednostka 
bonusowa

Jednostka 
bonusowa

- - -

KR V - Jednostka 
bonusowa

Jednostka bonusowa Jednostka 
bonusowa

Jednostka 
bonusowa

- - -

Księgowanie - kontynentalna Uczestnik Programu krajowa kontynentalna - - -

7.7. Za jednostki bonusowe Uczestnik Programu otrzymuje pełne premie lojalnościowe i jednostki bonusowe we właściwej kategorii rozliczeniowej, ponadto są one uprawnione do dalszych przeksięgowań do 
wyższych kategorii rozliczeniowych zgodnie z poniższym pkt. 7.8. Jednakże Uczestnik Programu nie otrzymuje za nie ani bonifikaty lojalnościowej ani lojalnościowego budżetu zakupowego, nie są również 
uwzględniane przy naliczaniu premii za punkty z kariery i premii miesięcznej. Jednostki bonusowe są zawsze zapisywane na koncie osobistego programu lojalnościowego

7.8. Przeksięgowanie jednostek: Jak tylko Uczestnik Programu osiągnie wymagane według poniższej tabeli jednostki w danej KR, otrzymuje bezpłatną jednostkę w następnej wyższej KR (przeksięgowanie 
jednostek), o ile sam jest uprawniony do otrzymywania premii lojalnościowej. Dla tej jednostki Uczestnik Programu może otrzymać premie lojalnościowe, jednostki bonusowe i dalsze jednostki z przeksięgowań, 
ale nie bonifikatę lojalnościową, lojalnościowy budżet zakupowy, premię za punkty z kariery i premię miesięczną. Jeżeli u innego Uczestnika Programu zarejestrowanego w Lifeline Uczestnika Programu 
powstanie jednostka przez przeksięgowanie jednostek, to będzie ona również przypisana temu Uczestnikowi Programu, zob. pkt. 4.4

Przeksięgowania jednostek w zależności od kategorii rozliczeniowej

Kategoria rozliczeniowa (KR) Ilość zaksięgowanych jednostek (góra/dół) za jedną zaksięgowaną jednostką Uczestnika Programu

3/3 = 6 5/5 = 10 10/10 = 20 15/15 = 30 20/20 = 40 25/25 = 50 30/30 = 60 35/35 = 70

KR I - - - - - - - Przeksięgowanie 
jednostek

KR II - - - - - - Przeksięgowanie 
jednostek

-

KR III - - - - - Przeksięgowanie 
jednostek

- -

KR IV - - - - - Przeksięgowanie 
jednostek

- -

KR V - - - - - - - -

Księgowanie - - - - - Uczestnik 
Programu

Uczestnik 
Programu

Uczestnik 
Programu

7.9. Premie za punkty z kariery: za zaksięgowane jednostki całej sieci zakupowej Uczestnika Programu, t.j. wszystkich bezpośrednio i pośrednio pozyskanych Uczestników Programu, czyli Lifeline, 
każdy Uczestnik Programu otrzymuje premie za punkty z kariery, jeśli osiągnął on co najmniej 1. poziom kariery (patrz poniżej pkt. 7.9.1. do 7.9.4.) i osiągnął punkty wymagane na danym poziomie 
kariery dla otrzymania premii za punkty z kariery, w jednym miesiącu produkcyjnym zgodnie z pkt. 7.9.5. Miesiąc produkcyjny (zwany dalej „miesiąc produkcyjny“) odpowiada mniej więcej miesiącowi 
kalendarzowemu i tylko nieznacznie różni się od niego z powodów programowych i rozliczeniowych. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych miesięcy produkcyjnych  publikowane są przed każdym 
rokiem kalendarzowym na www.lyoness.pl w obszarze logowania Uczestnika Programu. Podstawę obliczania premii za punkty z kariery stanowią zaksięgowane jednostki, które są przeliczane na punkty w 
następujący sposób.



Punkt(y) za każdą zaksięgowaną jednostkę

Kategoria rozliczeniowa I II III IV V

Jednostka w PLN 225 675 1.800 5.400 18.000

= Punkt(y) 1 3 8 24 80

7.9.1. Poziom kariery: W celu osiągnięcia poziomu kariery, wymagana jest w jednym miesiącu produkcyjnym kwalifikacja, a w kolejnym, następującym miesiącu produkcyjnym potwierdzenie. Do kwalifikacji, 
jak również do potwierdzenia należy osiągnąć w ciągu jednego miesiąca produkcyjnego wymagane na danym poziomie kariery punkty łączne po uwzględnieniu reguły 50% (patrz punkt 7.9.3.) Przy 
potwierdzeniu 1. poziomu kariery obowiązuje on w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy produkcyjnych, od potwierdzonego  2. poziomu kariery w ciągu kolejnych sześciu miesięcy produkcyjnych. Jeżeli 
Uczestnik Programu w ciągu miesiąca produkcyjnego stanie się Partnerem Premium, traktowane jest to jako potwierdzenie 1. poziomu kariery również już dla bieżącego miesiąca produkcyjnego jak i na czas 
trwania tego poziomu kariery. Przy pierwszym osiągnięciu poziomu kariery, Uczestnik Programu otrzymuje prezent powitalny.

7.9.2. Przedłużenie poziomu kariery: Jeżeli w okresie obowiązywania poziomu kariery poziom ten zostanie ponownie potwierdzony co najmniej jeden raz, to okres obowiązywania jest automatycznie 
przedłużany na kolejne dwanaście lub sześć miesięcy produkcyjnych. Jeżeli przedłużenie poziomu kariery nie zostanie osiągnięte, to jako potwierdzony poziom kariery obowiązuje poziom kariery o stopień 
niższy. 

7.9.3. Reguła 50%: Do kwalifikacji, potwierdzenia lub przedłużenia poziomu kariery zaliczanych zostaje maks. 50% punktów bezpośrednio zarejestrowanego Uczestnika Programu i jego Lifeline (linia 
bezpośrednia) tzn. Uczestnik Programu musi dysponować co najmniej dwoma bezpośrednimi liniami (np.: 3. poziom kariery  = 500 potrzebnych punktów łącznych; do osiągnięcia tego poziomu kariery 
zalicza się maks. 250 punktów z linii bezpośredniej).

7.9.4. Gwarancja poziomów kariery: Jeśli po potwierdzeniu jednego z poziomów kariery od 4. do 8. w ciągu jednego miesiąca produkcyjnego, co najmniej pięć linii bezpośrednich potwierdzi poziomy kariery 
określone w tabeli poniżej, to dany poziom kariery Uczestnika Programu uznaje się za gwarantowany. W ten sposób powstaje bezterminowa gwarancja poziomu kariery.

Gwarancja poziomu kariery

Poziom kariery 1 2 3 4 5 6 7 8

1 linia bezpośrednia w poziomie kariery - - - 3 4 5 6 7

1 linia bezpośrednia w poziomie kariery - - - 3 4 5 6 7

1 linia bezpośrednia w poziomie kariery - - - 2 3 4 5 6

1 linia bezpośrednia w poziomie kariery - - - 2 3 4 5 6

1 linia bezpośrednia w poziomie kariery - - - 1 2 3 4 5

= gwarantowany poziom kariery

7.9.5. Obliczanie premii za punkty z kariery: Wszystkie zaksięgowane w miesiącu produkcyjnym jednostki w Lifeline Uczestnika Programu, zgodnie z pkt 7.9. przeliczane są na punkty i sumowane (zwane 
dalej „punkty łączne“). Od tych punktów odejmowane są punkty łączne innych Uczestników Programu z Lifeline Uczestnika Programu, którzy również osiągnęli przynajmniej 1. poziom kariery. Jeśli punkty 
łączne Uczestnika Programu odpowiadają przynajmniej wymaganej dla danego poziomu kariery liczbie punktów łącznych (patrz tabela poniżej), to mnożone są przez obowiązującą dla danego osiągniętego 
poziomu kariery stawkę premii za punkty z kariery (patrz tabela poniżej) i wypłacane Uczestnikowi Programu jako premia za punkty z kariery, zgodnie z pkt. 7.4. OWU.

Premia za punkty z kariery w zależności od poziomu kariery (w PLN)

Poziom kariery 1 2 3 4 5 6 7 8

Potrzebne punkty łączne 100 200 500 1.200 3.000 8.000 20.000 50.000

Stawka premii za punkty z kariery 5,625 PLN 7,3125 PLN  8,4375 PLN  9,5625 PLN  10,6875 PLN 11,8125 PLN  12,9375 PLN  14,0625 PLN

Przykład: Jeżeli Uczestnik Programu mający 3. poziom kariery osiągnie 400 punktów łącznych, to nie otrzyma premii za punkty z kariery, ponieważ nie osiągnięto wymaganej ilości punktów łącznych. Jeżeli 
Uczestnik Programu mający 3. poziom kariery osiąga ilość punktów łącznych 600, to premia za punkty z kariery wynosi 600 punktów razy 8,4375 PLN =  5.062,50 PLN

7.10. Premia miesięczna: Za jednostki zaksięgowane w Lifeline Uczestnika Programu otrzymuje on premię miesięczną, o ile osiągnął co najmniej 2. poziom kariery i wypracował w całości w danym miesiącu 
produkcyjnym wymaganą na danym poziomie kariery ilość punktów dla premii miesięcznej. Obowiązujący poziom kariery określany jest zgodnie z pkt. od 7.9.1. do 7.9.4. Premia miesięczna i wymagane 
punkty łączne wynikają z poniższej tabeli:

Premia miesięczna w zależności od poziomu kariery (w PLN)

Poziom kariery 1 2 3 4 5 6 7 8

Punkty łączne 100 200 500 1.200 3.000 8.000 20.000 50.000

Premia miesięczna w PLN - 900,00 2.250,00 5.400,00 13.500,00 36.000,00 90.000,00 225.000,00

7.11. Rozliczenia wszystkich korzyści z uczestnictwa odbywają się wyłącznie w biurze online Uczestnika Programu (konto użytkownika), które jest dostępne po zalogowaniu się na www.lyoness.pl zgodnie 
z pkt. 8 OWU.

8.) Rozwiązanie umowy przez Uczestnika Programu
8.1. Postanowienia pkt. 13 OWU pozostają nienaruszone, przy czym dla sposobu postępowania w odniesieniu do dodatkowych korzyści z uczestnictwa w przypadku wypowiedzenia umowy przez Uczestnika 
Programu obowiązują poniższe postanowienia niniejszego pkt. 8.

8.2. Wypłacone dodatkowe korzyści z uczestnictwa pozostają u Uczestnika Programu, a dodatkowe korzyści z uczestnictwa zaksięgowane na koncie zakupowym do dnia zakończenia umowy lub należne na 
podstawie DOWU dodatkowe korzyści z uczestnictwa są w pełni wypłacane Uczestnikowi Programu. Wyjątkiem są uzyskane zgodnie z pkt. 7.4 lojalnościowe budżety zakupowe, za które Uczestnik Programu 
otrzymuje bony Partnerów Handlowych.

8.3. Jednostki przypisane Uczestnikowi Programu w jego osobistym programie lojalnościowym, które Uczestnik Programu uzyskał poprzez swoje zakupy lub zaliczki lub poprzez jednostki zaksięgowane w 
jego Lifeline, przepadają w momencie zakończenia umowy przez Uczestnika Programu.

8.4. Jeżeli Uczestnik Programu zamówił bony i na ich poczet dokonał zaliczki, to zamówienie wraz z zaliczką pozostają na jego korzyść, nawet z ustaniem członkostwa. Uczestnik Programu wskutek 
wypowiedzenia umowy nie ma prawa do odstąpienia od zamówienia bonów i zażądania zwrotu dokonanej na ich poczet zaliczki. Nie narusza to ustawowych praw do odstąpienia od umowy oraz pkt. 6 OWU. 
Uczestnik Programu w każdej chwili ma możliwość dokonania brakującej dopłaty do pełnej wartości bonu. W takim przypadku Uczestnik Programu otrzymuje bon po wpłynięciu dopłaty. Ponadto Uczestnik 
Programu może odzyskać zaliczkę poprzez funkcję Re-cash zgodnie z pkt. 7.5.

8.5. Alternatywnie Uczestnik Programu ma dodatkowo możliwość sprzedaży dokonanych zaliczek innemu Uczestnikowi Programu posiadającemu tę samą osobę rekomendującą, jak również zaksięgowanych 
na ten poczet jednostek przy użyciu formularza pozyskanego od Lyoness pt. „sprzedaż jednostek“, za wyjątkiem jednostek bonusowych lub jednostek z przeksięgowań. Na sprzedaż innym Uczestnikom 
Programu Uczestnik Programu musi uzyskać zgodę Lyoness, której Lyoness może odmówić tylko z ważnego powodu. Po wykazaniu zawarcia umowy wobec Lyoness i o ile Lyoness nie skorzysta ze swojego 
prawa pierwokupu zgodnie z pkt 8.6., to nabywca wstępuje w pozycję umowną Uczestnika Programu tak, że Uczestnikowi Programu nie przysługują żadne roszczenia wobec Lyoness w odniesieniu do 
sprzedanych jednostek. Lyoness w odpowiedni sposób wesprze Uczestnika Programu w identyfikacji potencjalnych nabywców.



8.6. W przypadku zamierzonej sprzedaży jednostek zgodnie z pkt 8.5. zachodzi prawo pierwokupu na rzecz Lyoness. Sprzedaż jednostek ma miejsce zatem na podstawie formularza pozyskanego w Lyoness 
„sprzedaż jednostek“ pod warunkiem zawieszającym, że Lyoness nie skorzysta z prawa pierwokupu. Sprzedający Uczestnik Programu ma obowiązek złożenia formularza podpisanego przez niego i nabywcę 
u Lyoness. Jeżeli Uczestnik Programu w ciągu dziesięciu dni roboczych od otrzymania przez Lyoness formularza nie otrzyma ze strony Lyoness żadnego oświadczenia, to uznaje się ten fakt za wyrażenie 
zgody przez Lyoness na sprzedaż i jako brak wykonania prawa pierwokupu.

8.7. Rozwiązanie umowy i ewentualna sprzedaż jednostek zgodnie z pkt. 8.5. i 8,6. nie narusza obecnej Lifeline. Zbycie jednostek zgodnie z pkt 8.5. i 8.6. nie zmienia miejsca księgowania (umieszczenia) 
istniejących jednostek w ramach programu rozliczeniowego. Kupujący Uczestnik Programu wstępuje w pozycję umowną sprzedającego Uczestnika Programu ze wszystkimi sprzedanymi prawami i 
obowiązkami w myśl pkt. 8.5. i 8.6, zgodnie z umową kupna – sprzedaży dostarczoną do Lyoness.
W przypadku rozwiązania umowy przez Lyoness jednostki mogą zostać sprzedane tylko w linii rekomendacji (Upline).

8.8. Uczestnik Programu nie jest uprawniony do odstąpienia od praw wynikających z umowy na poczet osób trzecich bez uprzedniej zgody Lyoness.

8.9. Jeżeli Uczestnik Programu rozwiązał umowę z Lyoness i dochodzi do ponownej rejestracji tego Uczestnika Programu w ciągu jednego roku, to jego rejestracja odbywa się wyłącznie na korzyść ostatniej 
osoby rekomendującej z rozwiązanego wcześniej stosunku umownego. Jeżeli Uczestnik Programu wystąpił poprzez wypowiedzenie umowy, to traci on prawo do otrzymania dodatkowych korzyści z 
uczestnictwa z zakupów Lifeline Uczestnika Programu. Przy ponownej rejestracji Uczestnikowi Programu nie przysługują żadne prawa wynikające z byłego członkostwa, w szczególności nie ze względu na 
zakupy byłej Lifeline.
W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Lyoness ponowna rejestracja jest możliwa po upływie 2 lat od daty rozwiązania umowy.
 
9.) Rozwiązanie umowy przez Lyoness
9.1. Postanowienia pkt. 14 OWU nie zostają naruszone i obowiązują również częściowe wypowiedzenie niniejszych DOWU, przy czym dla sposobu postępowania w odniesieniu do dodatkowych korzyści z 
uczestnictwa w przypadku wypowiedzenia umowy przez Lyoness obowiązują w każdym przypadku poniższe postanowienia niniejszego pkt. 9. Przy rozwiązaniu umowy na podstawie pkt. 14 OWU przepadają 
również uzgodnione w niniejszym DOWU prawa i obowiązki.

9.2. W przypadku zwykłego wypowiedzenia przez Lyoness, Lyoness zwraca Uczestnikowi Programu dokonane zaliczki oraz równowartość pieniężną zaksięgowanych już na korzyść Uczestnika Programu 
jednostek (zarówno z zaliczek jak również z własnych zakupów lub zakupów Lifeline) z odjęciem otrzymanych już dodatkowych korzyści z uczestnictwa przez wypłatę lub, w przypadku jednostek, które 
zaksięgowano z zaliczek, w postaci bonów.

9.3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Lyoness z ważnej przyczyny, do postępowania z dodatkowymi korzyściami z uczestnictwa stosuje się postanowienia pkt. 8.2. - 8,7. z zastrzeżeniem, że 
Uczestnikowi Programu przysługuje tylko okres 4 tygodni (począwszy od wypowiedzenia przez Lyoness) na znalezienie nabywcy. Nie narusza to możliwych roszczeń o odszkodowanie ze strony Lyoness za 
zawinione naruszenie obowiązków Uczestnika Programu.

9.4. Pkt 8.9. stosuje się odpowiednio również w przypadku rozwiązania umowy na mocy niniejszego pkt. 9.

10.) Postanowienia ogólne
10.1. OWU obowiązują w pełnym brzmieniu również wobec uregulowanych tutaj dodatkowych korzyści z uczestnictwa, o ile wyraźnie nie ustalono inaczej. W odniesieniu do odpowiedzialności i rozwiązania 
umowy w związku z zakłóceniami świadczeń, biura online i serwisu wskazuje się na OWU odnoszące się do zostania Uczestnikiem Programu Lyoness.

10.2. Do niniejszych stosunków umownych zastosowanie ma prawo polskie z wykluczeniem Międzynarodowej Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. 

10.3. Akceptacja tych DOWU, a tym samym korzystanie z dodatkowych korzyści z uczestnictwa możliwa jest od ukończonego 18 roku życia. 

10.4. Uczestnik Programu nie ma prawa do zmiany swojej osoby rekomendującej, chyba, że Uczestnik Programu przez okres dłuższy niż 1 rok nie dokonał żadnych zakupów lub zaliczkowanego lub w pełni 
opłaconego zamówienia bonów.  W tym drugim przypadku Uczestnik Programu za zgodą nowej osoby rekomendującej może przenieść się do dowolnej linii, ale bez przenoszenia Lifeline. Przenoszący się 
Uczestnik Programu i nowa osoba rekomendująca uiszczają po 162 zł z VAT. Zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 225 zł z VAT zostanie przelane na konto dotychczasowej osoby rekomendującej.


