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POSTANOWIENIAOGÓLNE
Regulamin normuje proces rozliczeń oraz prawa i obowiązki uczestników procesu rozliczeń transakcji,
przedmiotem których są towary.

1.1

Definicje
Dla celów niniejszego Regulaminu następujące słowa i wyrażenia przyjmują przypisane im poniżej
znaczenie :

„rynek”

zorganizowany przez WGT S.A. system obrotu towarami na portalu e-WGT;

„uczestnik rozliczeń”

kupujący i sprzedający w umowie sprzedaży towaru;

„bank rozliczeniowy”

bank, który na podstawie umowy z WGT S.A. prowadzi rachunki dla potrzeb
rozliczeń;

„rachunek rozliczeniowy”

rachunek bankowy WGT S.A. prowadzony dla celów rozliczeniowych;

„konto uczestnika rozliczeń”

konto prowadzone przez WGT S.A. na rzecz uczestnika rozliczeń;

„Regulamin Rozliczeń”

regulamin rozliczeń transakcji zawartych na portalu e-WGT.

1.2

Rozliczenia

1.2.1

WGT S.A. prowadzi rozliczenia transakcji zarejestrowanych na portalu e-WGT.

1.2.2

Prawa i obowiązki WGT S.A. i uczestników rozliczeń określa Regulamin Rozliczeń.

1.2.3

Uczestnik rozliczeń ponosi pełną odpowiedzialność finansową w stosunku do WGT S.A. za zobowiązania
z tytułu zarejestrowanych w jego imieniu transakcji, które są przedmiotem rozliczenia.

1.2.4

W uzasadnionych wypadkach WGT S.A. może podjąć wszelkie dopuszczalne prawem kroki w celu
zapewnienia bezpieczeństwa rynku.

2

EWIDENCJA

2.1

WGT S.A. prowadzi ewidencję rozliczanych umów sprzedaży oraz przepływów finansowych związanych z
procesem rozliczeń i dostaw towarów.

2.2

WGT S.A. rejestruje transakcje dla celów rozliczeń na podstawie poniższych danych generowanych
przez systemy transakcyjne działające w ramach portalu e-WGT:
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a) numer transakcji,
b) kupujący,
c) sprzedający,
d) Członek e-WGT reprezentujący kupującego,
e) Członek e-WGT reprezentujący sprzedającego,
f) nazwa towaru,
g) magazyn,
h) ilość,
i) cena wywoławcza,
j) cena transakcyjna,
k) wysokość wadium kupującego,
l) wysokość wadium sprzedającego.
2.3

WGT S.A. wprowadza dane transakcji do systemu rozliczeń bezpośrednio po wprowadzeniu przez strony
do systemów transakcyjnych wszystkich danych niezbędnych do procesu rozliczeń.

2.4

Środki pieniężne wpłacone przez uczestnika rozliczeń księgowane są na koncie uczestnika rozliczeń w
dniu wpłaty, jeśli rachunek rozliczeniowy został uznany do godz. 16:00 tego dnia. Jeśli rachunek
rozliczeniowy został uznany po godz. 16:00, środki pieniężne księgowane są na koncie uczestnika
rozliczeń następnego dnia roboczego.

2.5

Środki na koncie uczestnika rozliczeń nie są oprocentowane.

2.6

Wpłaty tytułem przedpłaty za zakupiony towar winny w tytule przelewu zawierać numer umowy nadany
przez system transakcyjny działający na portalu e-WGT.

2.7

Wypłaty nadwyżki środków uczestnika rozliczeń w systemie rozliczeniowym realizowane są w dniu
przekazania przez uczestnika rozliczeń zlecenia wypłaty, jeśli wpłynęło ono do godziny 14:00. W
przeciwnym razie wypłata realizowana jest w następnym dniu roboczym.

2.8

Wypłaty należności z tytułu wykonanych dostaw realizowane są po godzinie 14 w drugim dniu roboczym,
po dniu przekazania przez uczestnika rozliczeń dokumentów wydania towaru oraz innych wymaganych
dokumentów, jeśli przewidują to warunki transakcji. WGT dokonuje telefonicznej weryfikacji wykonania
dostawy u kupującego.

2.9

Wypłaty realizowane są wyłącznie drogą przelewu bankowego na rachunek wskazany przez uczestnika
rozliczeń.
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DOSTAWA TOWARÓW

3.1

W przypadku, gdy warunki transakcji określają rozliczenie dostawy przez WGT S.A., procedura dostawy
rozpoczyna się z inicjatywy kupującego, który dokonuje wpłaty na poczet zapłaty za towar na rachunek
rozliczeniowy WGT S.A. Tytuł przelewu winien zawierać numer umowy.

3.2

WGT S.A. awizuje sprzedającego, kupującego oraz Członka e-WGT, jeżeli reprezentuje w transakcji
sprzedającego, o fakcie wpłynięcia środków wraz z informacją, której umowy dotyczy wpłata oraz kwotą
zablokowanego wadium kupującego (jeśli wadium było wymagane).

3.3

Jeśli kwota wpłacona przez kupującego na rachunek bankowy WGT S.A. jest niższa od wartości towaru
będącego przedmiotem dostawy, sprzedający winien wydać taką ilość towaru, jaka odpowiada wartości
wpłaty. Jeżeli różnica pomiędzy sumą dokonanych wpłat dla danej umowy a wartością umowy jest równa
lub mniejsza niż wadium kupującego, sprzedający obowiązany jest wydać całość towaru objętego
umową. W takim przypadku WGT S.A. zalicza odpowiednią część lub całość wadium kupującego na
poczet zapłaty za towar.

3.4

Kupujący dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego towaru najpóźniej przed rozładunkiem. W
przypadku wątpliwości co do jakości towaru Kupujący może zażądać pobrania i zabezpieczenia prób
reprezentacyjnych towaru w celu dokonania stosownych badań. Kupujący powinien poinformować o
swoich zastrzeżeniach Sprzedającego przed rozładunkiem towaru.

3.5

Sprzedający winien przekazać WGT S.A. kopię prawidłowo wystawionych dokumentów wydania towaru
oraz innych dokumentów związanych z realizacją umowy, jeśli umowa tego wymaga. Na podstawie
dowodów wydania towaru, WGT S.A. obciąża kwotą wartości wydanego towaru konto kupującego i
przelewa tę kwotę na wskazany rachunek bankowy sprzedającego. WGT S.A. przekazuje Członkowi eWGT S.A., jeżeli reprezentuje sprzedającego, raport z przekazanych tytułem zapłaty za towar środków.

3.6

WGT S.A. z zastrzeżeniem art. 3.3 zwalnia wadia (jeśli były wymagane) zablokowane do danej umowy
po całkowitym jej wykonaniu.

3.7

Kupujący ma prawo zgłosić do WGT reklamację pisemną dotyczącą jakości towaru do godziny 14:00 w
drugim dniu roboczym następującym po dniu odebrania towaru. Do reklamacji powinna być dołączona
nienaruszona próba towaru pobrana w obecności kupującego i sprzedającego lub osób ich
reprezentujących. Zgłoszenie reklamacji do WGT wstrzymuje wykonanie wypłaty należności z tytułu
wykonanych dostaw do czasu jej rozstrzygnięcia przez WGT S.A..

3.8

Strony transakcji mogą w dowolnym momencie zmienić jej warunki, o czym muszą poinformować
pisemnie WGT S.A. przed wykonaniem wypłaty należności na konto Sprzedającego.
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ROZLICZENIE WADIÓW

4.1

W przypadku, gdy warunki transakcji określają rozliczenie wadiów bez rozliczenia dostawy przez WGT, WGT
S.A. blokuje odpowiednie kwoty wadiów na kontach kupującego i sprzedającego w systemie rozliczeń.

4.2

WGT S.A. odblokowuje kwoty wadiów po wpłynięciu oświadczeń o wykonaniu umowy złożonych przez
sprzedającego i kupującego.

4.3

Zarząd WGT S.A. może w uzgodnieniu ze stronami transakcji przyjąć inny tryb rozliczenia wadiów.

4.4

WGT S.A. wstrzymuje odblokowanie wadiów, o którym mowa w art.4.2 w przypadku wpłynięcia
reklamacji do czasu jej rozstrzygnięcia przez WGT S.A.

