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Księga siódma
ZASADY DOBRYCH PRAKTYK
PROWADZENIA INTERNETOWYCH GIEŁD WIERZYTELNOŚCI
Część I
Definicje
§ 123
1. Poniższe określenia użyte w niniejszych zasadach oznaczają:
a) internetowa giełda wierzytelności – ogłoszeniowy serwis internetowy,
w którym użytkownicy samodzielnie wystawiają oferty sprzedaży
wierzytelności pieniężnych dostępne dla nieograniczonego kręgu
odbiorców;
b) oferta
sprzedaży
wierzytelności
–
ogłoszenie
zamieszczone
na internetowej giełdzie wierzytelności, które jest zaproszeniem
do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności, niestanowiącym oferty
w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.);
c) ukrycie oferty sprzedaży wierzytelności – czasowe wyłączenie
widoczności oferty sprzedaży wierzytelności na internetowej giełdzie
wierzytelności;
d) usunięcie oferty sprzedaży wierzytelności – trwałe usunięcie oferty
sprzedaży wierzytelności z internetowej giełdy wierzytelności;
e) użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
która zarejestrowała swoje konto na internetowej giełdzie
wierzytelności;
f) dłużnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
zobowiązana do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz wierzyciela
na podstawie łączącego ich stosunku prawnego;
g) wierzyciel - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
uprawniona do otrzymania świadczenia pieniężnego od dłużnika;
h) wierzytelność – udokumentowana wiarygodnym środkiem dowodowym,
w szczególności umową zawartą w formie pisemnej, dokumentowej albo
elektronicznej, prawomocnym orzeczeniem sądu, fakturą lub wekslem,
wymagalna należność pieniężna przysługująca wierzycielowi;
i) konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.

2

2. Postanowienia niniejszej księgi stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw
finansowych, które prowadzą internetową giełdę wierzytelności w odniesieniu
do wierzytelności własnych.
Część II
Podstawowe zasady działania

§ 124
Internet jest dobrem wspólnym, a zatem jego wykorzystanie do prowadzenia
internetowej giełdy wierzytelności nie powinno podlegać żadnym ograniczeniom,
poza ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa lub z niniejszych zasad.
§ 125
1. Internetowa giełda wierzytelności jest zorganizowana w formie tablicy ogłoszeń
widocznej dla nieograniczonego kręgu odbiorców.
2. Podmiot prowadzący internetową giełdę wierzytelności zamieszcza
w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń swoją nazwę, adres, dane rejestrowe
oraz dane kontaktowe.
§ 126
W przypadku gdy podmiot prowadzący internetową giełdę wierzytelności
przedstawia informacje na temat liczby odsłon strony internetowej, informacje te
są publikowane na podstawie certyfikowanego źródła, w szczególności Google
Analytics.
§ 127
Każdy, kto zamierza zostać użytkownikiem internetowej giełdy wierzytelności, ma
przed rejestracją swojego konta możliwość zapoznania się z jej regulaminem, a w
przypadku gdy internetowa giełda wierzytelności świadczy usługi na rzecz
konsumentów – także z cennikiem stosowanym wobec konsumentów.
§ 128
Proces rejestracji i logowania pozwalający na dostęp do internetowej giełdy
wierzytelności jest zorganizowany w prosty i czytelny sposób.
§ 129
1. Login dostępu do internetowej giełdy wierzytelności jest przypisany
do konkretnej osoby fizycznej. W przypadku gdy do danego konta użytkownika
ma dostęp więcej niż jedna osoba fizyczna, każda z nich korzysta wyłącznie
z przypisanego do niej loginu.
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2. Możliwość wystawiania, edytowania, ukrywania i usuwania ofert sprzedaży
wierzytelności mają wyłącznie prawidłowo zalogowani użytkownicy, działający
w imieniu własnym (wierzytelność własna) lub w imieniu wierzyciela, z
zastrzeżeniem § 136 ust. 1 oraz § 138 ust. 3.
§ 130
Internetowa giełda wierzytelności jest prowadzona z poszanowaniem praw
dłużnika, a podmiot ją prowadzący zamieszcza na stronie internetowej giełdy
ogólnodostępną i widoczną informację o podstawowych prawach przysługujących
dłużnikowi, w szczególności o prawie do złożenia sprzeciwu i o prawie do dostępu
i kontroli treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.
Część III
Odpowiedzialność za prawdziwość, rzetelność i prawidłowość danych
zamieszczanych na internetowej giełdzie wierzytelności
§ 131
Na internetowej giełdzie wierzytelności użytkownicy mogą wystawiać na sprzedaż
wyłącznie wierzytelności odpowiadające definicji zawartej w § 123 ust. 1 pkt h
niniejszych zasad.
§ 132
Podmiot prowadzący internetową giełdę wierzytelności informuje, że użytkownik
ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczenie, modyfikację lub usunięcie
przez siebie wszelkich danych na internetowej giełdzie wierzytelności.
§ 133
Podmiot prowadzący internetową giełdę wierzytelności informuje użytkownika
o obowiązku powiadomienia dłużnika o wystawieniu oferty sprzedaży wierzytelności
przysługującej temu użytkownikowi od tego dłużnika.
Część IV
Ochrona danych osobowych

§ 134
Podmiot prowadzący internetową giełdę wierzytelności zapewnia:
1. Stosowanie aktualizowanych na bieżąco szczegółowych procedur w celu
zachowania najwyższych standardów zgodności swojej działalności z aktualnie
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Zachowanie tajemnicy oraz pełną ochronę danych osobowych dłużników,
użytkowników oraz osób fizycznych działających w imieniu użytkowników.
W szczególności zapewnia niewykorzystywanie tych danych dla celów innych
niż te, dla których zostały one udostępnione, a także nieudostępnianie tych
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danych stronom trzecim, chyba że odpowiednio ten dłużnik, ten użytkownik lub
ta osoba fizyczna wyraziła na to zgodę, lub jest to wymagane na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
3. Pełną ochronę techniczną i prawną wszelkich informacji uzyskanych
od użytkowników, osób fizycznych działających w imieniu użytkowników,
wierzycieli i dłużników, w związku ze świadczonymi usługami.
4. Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych przez wszystkich swoich
pracowników, współpracowników, zleceniobiorców oraz inne osoby i podmioty
mogące mieć dostęp do danych osobowych przetwarzanych w ramach jej
działalności. Obowiązek zachowania tych danych w tajemnicy istnieje również
po zakończeniu zatrudnienia lub współpracy.
Część V
Ochrona dłużnika oraz sprzeciw
§ 135
Dłużnik ma możliwość kontaktu z podmiotem prowadzącym internetową giełdę
wierzytelności bez konieczności rejestracji swojego konta.
§ 136
1. Dłużnik ma prawo, w dowolnym momencie, do złożenia sprzeciwu, w formie
pisemnej lub elektronicznej, bez ponoszenia kosztów na rzecz podmiotu
prowadzącego internetową giełdę wierzytelności, w odniesieniu do dotyczącej
go oferty sprzedaży wierzytelności, widocznej na internetowej giełdzie
wierzytelności. Złożenie sprzeciwu skutkuje niezwłocznym ukryciem oferty.
2. W sprzeciwie dłużnik może żądać uaktualnienia lub usunięcia oferty sprzedaży
wierzytelności.
3. Regulamin internetowej giełdy wierzytelności może określić, że sprzeciw
wniesiony w formie elektronicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym dłużnika. Nie dotyczy to przypadku, gdy sprzeciw jest
wnoszony przez dłużnika będącego użytkownikiem, przy wykorzystaniu jego
konta użytkownika.
§ 137
Po otrzymaniu sprzeciwu dłużnika podmiot prowadzący internetową giełdę
wierzytelności powiadamia o tym użytkownika, który wystawił ofertę sprzedaży
wierzytelności, przekazując mu kopię sprzeciwu dłużnika oraz wzywając go do
ustosunkowania się do sprzeciwu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia
otrzymania wezwania.
§ 138
1. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny użytkownik, stosownie do żądania
dłużnika, dokona uaktualnienia lub usunięcia oferty sprzedaży wierzytelności
zgodnie ze sprzeciwem dłużnika. W przypadku uaktualnienia oferty sprzedaży
wierzytelności zostanie ona ponownie ujawniona.
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2. Oferta może zostać ponownie ujawniona także w przypadku, gdy
w wyznaczonym terminie użytkownik potwierdzi prawidłowość zamieszczonych
w niej informacji, informując podmiot prowadzący internetową giełdę
wierzytelności o uznaniu sprzeciwu dłużnika za niezasadny.
3. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się w wyznaczonym terminie do wezwania,
o którym mowa w § 137, oferta sprzedaży wierzytelności pozostaje ukryta
i może zostać usunięta przez podmiot prowadzący internetową giełdę
wierzytelności.
Część VI
Reklamacje użytkowników
§ 139
1. Podmiot prowadzący internetową giełdę wierzytelności przyjmuje i rozpatruje
reklamacje użytkowników odnoszące się do sposobu świadczenia usług na ich
rzecz.
2. W przypadku gdy reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie,
podmiot prowadzący internetową giełdę wierzytelności zawiadamia
użytkownika o brakach, wskazując ich rodzaj oraz sposób uzupełnienia.
§ 140
1. Podmiot prowadzący internetową giełdę wierzytelności szybko i rzetelnie
rozpatruje reklamacje użytkowników, nie później niż w terminie 30 dni od dnia
ich otrzymania.
2. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji jest niemożliwe w terminie 30 dni,
podmiot prowadzący internetową giełdę wierzytelności zawiadamia
użytkownika w formie pisemnej lub elektronicznej o przyczynach opóźnienia
i nowym terminie rozpatrzenia reklamacji, który nie może jednak przekroczyć
60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, forma elektroniczna jest stosowana,
gdy użytkownik złożył reklamację lub zażądał odpowiedzi w takiej formie.
Forma elektroniczna może być zastosowana także wtedy, gdy użytkownik złożył
reklamację w innej formie, lecz wyraził zgodę na udzielenie odpowiedzi
w formie elektronicznej.
§ 141
Podmiot prowadzący internetową giełdę wierzytelności, analizując zgłaszane
reklamacje, rozpoznaje przyczyny ich powstania i podejmuje działania mające na
celu usunięcie lub ograniczenie tych przyczyn oraz podniesienie jakości
świadczonych usług.
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Część VII
Szczególne zasady dotyczące dłużników będących konsumentami
§ 142
W przypadku zamieszczenia na internetowej giełdzie wierzytelności oferty
sprzedaży wierzytelności przysługującej wierzycielowi od konsumenta, podmiot
prowadzący tę giełdę
ujawnia adres
takiego dłużnika tylko w zakresie
miejscowości i nazwy ulicy, bez podania numeru domu i mieszkania, chyba że organ
uprawniony na podstawie przepisów prawa zobowiąże podmiot prowadzący
tę giełdę do ujawnienia pełnego adresu dłużnika.
§ 143
1. Użytkownik wystawiający ofertę sprzedaży wierzytelności dotyczącej dłużnika
będącego konsumentem podaje podmiotowi prowadzącemu internetową giełdę
wierzytelności numer identyfikacyjny PESEL, który jednoznacznie identyfikuje
tego dłużnika. Numer PESEL nie podlega jednak ujawnieniu na internetowej
giełdzie wierzytelności.
2. PESEL dłużnika
może być ujawniony wyłącznie
użytkownikowi
zainteresowanemu kupnem wierzytelności, przez użytkownika wystawiającego
daną ofertę sprzedaży wierzytelności, w drodze bezpośredniego kontaktu lub wyłącznie w przypadku, w którym użytkownik wystawiający daną ofertę
sprzedaży wierzytelności wyraził na to uprzednią zgodę - za pośrednictwem
internetowej giełdy wierzytelności.
§ 144
Dłużnik będący konsumentem może zapoznać się z informacją o użytkowniku, który
zamieścił na internetowej giełdzie wierzytelności ofertę sprzedaży wierzytelności
przysługującej od tego dłużnika, bez konieczności rejestracji swojego konta.
Część VIII
Praktyki zakazane i niedozwolone
§ 145
Podmiot prowadzący internetową giełdę wierzytelności przy wykonywaniu usług nie
stosuje metod i sposobów naruszających prawo lub dobre obyczaje.
W szczególności zakazane są następujące działania:
1. Podejmowanie działań mogących wprowadzić w błąd co do statusu prawnego
lub przedmiotu działalności internetowej giełdy wierzytelności, lub co do
skutków udostępniania na internetowej giełdzie wierzytelności informacji
dotyczących wierzytelności; w szczególności sugerowanie, że internetowa
giełda wierzytelności ma charakter publicznoprawny, lub że jest rejestrem
dłużników, rejestrem długów, rejestrem nierzetelnych płatników, czarną listą,
lub innym tego rodzaju rejestrem.
2. Niemające pokrycia w rzeczywistych danych sugerowanie:
a) wielkości ruchu na stronie internetowej giełdy wierzytelności,
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b) liczby ofert sprzedaży wierzytelności,
c) liczby
lub
wartości
wierzytelności,
które
zostały
sprzedane
za pośrednictwem internetowej giełdy wierzytelności,
d) liczby lub wartości wierzytelności, które zostały spłacone wierzycielowi
w związku
z
zamieszczeniem
oferty
sprzedaży
wierzytelnosci
na internetowej giełdzie wierzytelnosci,
e) liczby lub wartości wierzytelności, których sprzedaż lub spłata jest
w trakcie negocjacji.
3. Używanie w kontaktach z dłużnikami siły, gróźb karalnych lub podejmowanie
jakichkolwiek prób zastraszania lub wprowadzania w błąd, w szczególności
przez udzielanie nieprawdziwych informacji, a także stosowanie innych metod
działania naruszających godność osobistą dłużnika.
4. Wywieranie nacisku na dłużnika, w szczególności przez:
a) udzielanie nieprawdziwych informacji, że oferta sprzedaży wierzytelności
jest już zlecona do wystawienia i zostanie ujawniona, jeżeli dłużnik nie
podejmie stosownych działań, lub że dłużnik zostanie „sprzedany” lub
straci wiarygodność;
b) uporczywe powiadamianie dłużnika o już wystawionej ofercie sprzedaży
wierzytelności.
5. Nieuzasadnione odmówienie dłużnikowi możliwości złożenia sprzeciwu
dotyczącego wystawionej oferty sprzedaży wierzytelności.
6. Ukrywanie lub usuwanie ofert sprzedaży wierzytelności bez uprzedniego
otrzymania prawidłowego sprzeciwu dłużnika lub bez prawidłowego
powiadomienia użytkownika, który wystawił daną ofertę.
7. Używanie w kontaktach z dłużnikami lub użytkownikami wulgarnego
lub ieprzyzwoitego języka, lub określeń naruszających godność osobistą,
lub niegrzecznego tonu rozmów.
8. Wyrażanie w kontaktach z dłużnikami lub innymi osobami sugestii, że dłużnik
jest przestępcą.
9. Ujawnianie lub przekazywanie nieuprawnionym stronom trzecim informacji
o użytkowniku, osobie fizycznej działającej w imieniu użytkownika, wierzycielu
lub dłużniku, lub o przebiegu procesu sprzedaży wierzytelności.
10. Pobieranie od użytkowników innych opłat lub w innej wysokości, niż określone
w regulaminie, cenniku lub umowie.
11. Prowadzenie jakichkolwiek rozmów dotyczących spłaty wierzytelności objętych
ofertą sprzedaży wierzytelności lub przyjmowanie jakichkolwiek środków
finansowych na poczet spłaty takiej wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności
własnych podmiotu zarządzającego internetową giełdą wierzytelności,
wystawionych na sprzedaż przez ten podmiot na tej giełdzie.
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