ZASADY WYPŁAT
za rok 2018

Niniejszy dokument określa organizację wypłat dla posiadaczy tokenów RahimCoin, przyrzeczonych
przez Rahima Blaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Rahim Blak" z głównym
adresem prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie przy ul. Lekarskiej 1, 31-203 Kraków,
identyfikującego się NIP 6782805636 (dalej jako: "Organizator").

§1
Postanawia się, że następujące zwroty pisane wielką literą i pogrubioną czcionką mają znaczenie
nadane im poniżej, o ile z kontekstu nie wynika co innego:
Uczestnik
– oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
w rozumieniu właściwych przepisów, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
będącą właścicielem adresu portfela, na którym znajdują się Tokeny RahimCoin
Organizator – oznacza osobę fizyczną określoną we wprowadzeniu
Token
– oznacza cyfrowy token wystawiany w ramach procesu ICO, wygenerowany
informatycznie w środowisku platformy internetowej Waves, występujący
w obrocie pod nazwą RahimCoin
Regulamin
– oznacza wzorzec umowny dostępny na stronie www.rahimblak.com/rahimcoin
ICO
pod adresem:
https://rahimblak.com/uploads/fileagreement/5cb0475164faa_rahimcoin-preambul
a-i-regulamin.pdf
Polityka
– oznacza dokument polityki prywatności stanowiący integralny Załącznik nr 2 do
prywatności
Regulaminu ICO

§2
Wypłaty dla posiadaczy Tokenów za rok 2018 będą odbywać się w dniach od 16 maja do 30 czerwca
2019 roku.
§3
1. Uprawnienie Uczestnika do wypłaty jest nabywane w momencie pozytywnego przejścia
weryfikacji.
2. Weryfikacja polega na:
a. przejściu procesu KYC przez Uczestnika,
b. udowodnieniu przez Uczestnika deklarowanego prawa własności do portfela
zawierającego Tokeny.

§4
1. W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą fizyczną, proces KYC polega na podaniu przez
Uczestnika następujących danych:
a. imię i nazwisko;
b. obywatelstwo;
c. adres zamieszkania;
d. seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość Uczestnika;
e. PESEL lub data i państwo urodzenia w przypadku jego nieposiadania;
f. numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata;
g. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – nazwa firmy oraz Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP).
2. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest osobą fizyczną, proces KYC polega na podaniu przez
Uczestnika następujących danych:
a. imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub data i państwo urodzenia w przypadku jego
nieposiadania oraz seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby
zawierającej umowę w imieniu danej jednostki (osoby prawnej lub innej jednostki);
b. nazwa Uczestnika;
c. adres siedziby Uczestnika;
d. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), a w przypadku braku takiego numeru – państwo
rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji;
e. numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata.
3. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności
stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu ICO.
§5
Za dowód prawa własności Uczestnika do portfela uznaje się pomyślne przejście przez Uczestnika
następującej procedury:
a. Uczestnik przesyła Organizatorowi adres swojego portfela;
b. Organizator przesyła na adres portfela podany przez Uczestnika wygenerowany
specjalnie do tego celu token weryfikacyjny;
c. Uczestnik odsyła Organizatorowi token weryfikacyjny potwierdzając tym samym prawo
własności do portfela.
§6
1. Po pomyślnym przejściu przez Uczestnika weryfikacji Organizator wypłaci na rachunek konta
bankowego podany przez Uczestnika równowartość jednej dwudziestojednomilionowej części
dochodu netto Organizatora ujawnionego w zeznaniu podatkowym za rok 2018 za każdy
posiadany przez Uczestnika w dniu 16 maja 2019 roku Token RahimCoin.
2. Transfer Tokenów RahimCoin w dniu 16 maja 2019 roku na inny adres portfela jest
równoznaczny z utratą możliwości uzyskania związanej z tymi konkretnymi Tokenami wypłaty
za rok 2018, zarówno dla nadawcy, jak i dla odbiorcy transferu.
3. Wypłata nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od momentu przejścia weryfikacji przez Uczestnika.

§7
1. Nieprzejście przez Uczestnika procesu weryfikacji powoduje przejście ekspektatywy uprawnienia
do otrzymania wypłaty na kolejny rok, tj. na okres wypłat za rok 2019.
2. Nieprzejście przez Uczestnika procesu weryfikacji w kolejnym roku jest równoznaczne
z wygaśnięciem ekspektatywy uprawnienia za obecny rok.
3. W przypadku określonym w ust. 2, kwota wypłaty przypadająca na Uczestnika zostanie z dniem
zakończenia wypłat za rok 2019 rozdzielona pomiędzy Uczestników, którzy pomyślnie przeszli
proces weryfikacji, proporcjonalnie do liczby Tokenów posiadanych przez nich w dniu 16 maja
2019 roku.
§8
1. Uczestnik decydując się na przejście procesu weryfikacji akceptuje zasady zawarte w niniejszym
dokumencie.
2. Wszelkie spory mogące zaistnieć pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem z związku
z postanowieniami zawartymi w niniejszym dokumencie będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Organizatora.
3. Jeżeli jakiekolwiek zawarte w niniejszym dokumencie okażą się nieważne, nie uchybia to
ważności pozostałych.

