
 

 

„Pověření jiného Člena v programu BayProfit“  

Jménem společnosti / fyzické osoby podnikající / školského zařízení   

..........................................................................IČO:...................................................,   
 
DIČ (DPH):...............................................................,  

se sídlem............................................................................................................  

údaj o zápise v obchodním či jiném veřejném rejstříku (uveďte soud, v jehož obchodním 
rejstříku je společnost vedena a spisovou značku; v případě živnostenského rejstříku údaj 
„zapsaný v živnostenském rejstříku“; apod.):   

………………………………………………………………………………………………  
(dále jen „Firma“)  

pověřuji následujícího Člena programu BayProfit  

.............................................................................IČO:................................................,   
 
DIČ (DPH):...........................................................   
 
se sídlem............................................................................................................ 

 (dále jen „Hlavní Člen“)  

aby zastupoval naši Firmu ve věrnostním programu BayProfit společnosti BAYER 
s.r.o., se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, IČ: 00565474, zapsané v 
obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C391 (dále jen „Bayer“), jehož 
Pravidla jsou uveřejněna na webových stránkách www.bayprofit.bayer.cz (dále jen 
„Pravidla“; termíny dále uváděné s počátečním velkým písmenem, pokud zde nejsou 
definovány, mají význam definovaný v Pravidlech). Hlavní Člen je tímto zmocněn ke 
všem právním úkonům týkajícím se věrnostního programu BayProfit, a to bez 
jakéhokoliv omezení. 

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že v důsledku tohoto pověření se bude naše 
Firma účastnit programu BayProfit prostřednictvím Hlavního Člena, zejména:   

- Při splnění podmínek programu BayProfit naší Firmou budou Body získané v 
rámci programu BayProfit namísto našeho Účtu nevratně připsány na Účet 
Hlavního Člena a bude s nimi nakládáno výhradně tak, jako by je získal sám 
Hlavní Člen, tj. zejména pouze Hlavní Člen může vyměnit takto získané Body 
za benefity, a to svým jménem a na svůj účet.   



 

- Naším Pověřeným zástupcem bude Pověřený zástupce Hlavního Člena; 
           Hlavní Člen je oprávněn svého Pověřeného zástupce v souladu s Pravidly                   
kdykoliv změnit či odvolat.    
- Veškerá komunikace ohledně programu BayProfit a účasti naší Firmy v tomto 

programu bude probíhat mezi společností Bayer a Hlavním Členem, resp. jeho 
Pověřeným zástupcem.   

- Případná dosavadní účast naší Firmy v programu BayProfit se ukončuje.   
   
Body dosud získané naší Firmou v programu BayProfit, pokud takové jsou 
(zaškrtněte vybranou možnost či jiným způsobem vyjádřete svou volbu; v případě 
pochybností budou Body převedeny na Hlavního Člena):    

 tímto převádíme na Hlavního Člena a žádáme jejich připsání na jeho Účet;   
 nepřevádíme na Hlavního člena a sami je vyměníme za benefity v 

souladu  s Pravidly.   
   
   
V .................................................................................... dne................................      
Statutární zástupce(i) Firmy (osoba/y oprávněné jednat za Firmu v souladu se 
zápisem v obchodním rejstříku, resp. v souladu se zákonem) - jména, příjmení, 
funkce, podpis(y), případně firemní razítko:    
   
...............................................................................................................................     
...............................................................................................................................     
...............................................................................................................................   
   
   
Hlavní Člen přijímá toto pověření a zároveň prohlašuje a odpovídá za to, že jeho 
Pověřený zástupce je náležitě informován o tomto pověření, souhlasí s ním a bude 
vykonávat činnosti z toho plynoucí:    
   
   

  
V .................................................................................... dne................................      
Statutární zástupce(i) Hlavního Člena (osoba/y oprávněné jednat za Hlavního Člena 
v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, resp. v souladu se zákonem) - jména, 
příjmení, funkce, podpis(y), případně firemní razítko:    
   
............................................................................................................................... 
...............................................................................................................................     
...............................................................................................................................   
   

   


