
WARUNKI LICENCJI 
INSERT NEXO 

 

I. DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszych warunkach licencji jest mowa o: 

1.    Licencjodawcy – należy przez to rozumieć spółkę InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 2, 54-519 Wrocław; 

2. Licencjobiorcy – należy przez to rozumieć każdego Klienta. Klientem jest: prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba 
prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się odpowiednio przepisy o osobach 
prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Programu w celu związanym 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającym charakteru zawodowego; która zakupiła Program wyprodukowany 
przez spółkę InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 2; Niniejsze Warunki Licencji i oferta Licencjodawcy na 
zawarcie niniejszej umowy skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

3. Programie – należy przez to rozumieć Program wyprodukowany przez Licencjodawcę dystrybuowany w wersji pudełkowej zawierającej 
zaplombowane opakowanie z kodem licencyjnym programu lub w wersji elektronicznej; 

4. Rejestracji – należy przez to rozumieć proces zarejestrowania Programu polegający na podaniu danych Licencjobiorcy. Rejestracji można 
dokonać z poziomu Programu, Konta InsERT, a także poprzez wysłanie karty rejestracyjnej tradycyjną pocztą; 

5. Kodzie licencji – należy przez to rozumieć ciąg znaków dostarczony razem z Programem niezbędny do zarejestrowania Programu; 

6. Konto InsERT – należy przez to rozumieć serwis internetowy umożliwiający bieżące zarządzanie zakupionymi licencjami na Program i 
inne produkty i usługi Licencjodawcy. Zasady korzystania z Konto InsERT określa odrębny regulamin; 

7. Pliku licencji – należy przez to rozumieć komplet informacji o Licencjobiorcy w postaci pliku komputerowego stworzony przez 
Licencjodawcę i zawierający m.in. dane firmy Licencjobiorcy oraz posiadane licencje; 

8. Upgrade – należy przez to rozumieć możliwość zakupu innych produktów i programów Licencjodawcy na warunkach odrębnie 
określonych przez Licencjodawcę; 

9. Uaktualnieniu Programu – należy przez to rozumieć kolejną, numerowaną wersję Programu wprowadzającą do niego zmiany mogące 
zwiększać jego funkcjonalność i użyteczność oraz mogące aktualizować Program do obowiązujących przepisów prawa na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. Uaktualnienia te obejmują dostosowanie Programu przez Licencjodawcę wyłącznie w ramach jego 
podstawowego działania i na potrzeby ogółu użytkowników Programu; 

10. teleKonsultancie – należy przez to rozumieć odrębną usługę specjalistycznej pomocy technicznej, korzystanie z której odbywa się na 
zasadach odrębnie określonych przez Licencjodawcę. 

11. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;  

12. Usługa cyfrowa – oznacza usługę pozwalającą na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci 
cyfrowej, b) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. 

 

II. ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Warunkiem legalnego korzystania z Programu jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszych Warunków Licencji odpłatnej, niepełnej, 
niewyłącznej i nieprzenoszalnej – udzielonej przez Licencjodawcę, a także szczegółowego opisu cech, funkcji i funkcjonalności Programu 
publikowanego przez Licencjodawcę na stronie internetowej Licencjodawcy, w tym jego możliwych odmienności od cech, funkcji i 
funkcjonalności podobnych programów wraz z informacją o zasadach dostarczania aktualizacji Programu na podstawie odrębnej 
umowy. Zaakceptowanie Warunków Licencji dokonywane jest na etapie poprzedzającym zainstalowanie i uruchomienie Programu. 

2. Warunki i zasady aktualizacji Programu określa odrębna umowa. 

3. Za moment rozpoczęcia korzystania z Programu uznaje się: 

3.1. w przypadku zakupu Programu na nośniku (płyta DVD) – otwarcie zaplombowanego opakowania z płytą i kodem licencyjnym, 

3.2. w przypadku zakupu Programu w formie elektronicznej – dostarczenie kodu licencyjnego na adres e-mail wskazany 
przez Licencjobiorcę w zamówieniu lub udostępnienie Licencjobiorcy możliwości pobrania Programu. Licencjobiorca 
zobowiązany jest do podania w zamówieniu aktualnego adresu e-mail oraz do niezwłocznego informowania 
Licencjodawcy o wszelkich zmianach podanego adresu e-mail. 

4. Przed skorzystaniem z Programu Licencjobiorca powinien każdorazowo podjąć czynności dostosowawcze i konfiguracyjne Programu 
oraz sprawdzające w zakresie weryfikacji obowiązującego stanu prawnego oraz wynikających z niego obowiązków ciążących na 
Licencjobiorcy i potrzeb Licencjobiorcy. Prawidłowe korzystanie przez Licencjobiorcę z Programu powinno polegać na odpowiednim 
przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu Programu w zależności od indywidualnych potrzeb Licencjobiorcy, 
charakteru, okoliczności i warunków danej czynności faktycznej lub prawnej, jaką zamierza wykonać lub wykonuje, a także  celów oraz 
skutków, jakie Licencjobiorca spodziewa się osiągnąć w wyniku podjętej lub zamierzonej czynności. Licencjobiorca powinien w każdym 
przypadku zweryfikować także kompletność oraz zgodność danych wprowadzanych do Programu ze stanem faktycznym oraz 
obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Do prawidłowego korzystania z Programu niezbędna jest jego Rejestracja w terminie 45 dni od dnia instalacji. Brak Rejestracji Programu 
w powyższym terminie spowoduje utratę możliwości dalszego korzystania z Programu aż do chwili przeprowadzenia prawidłowej 
Rejestracji. 

6. W celu przeprowadzenia Rejestracji Programu Licencjobiorca obowiązany jest do wypełnienia za pośrednictwem komputera, na którym 
zainstalowano Program, elektronicznego formularza Rejestracji poprzez podanie wymaganych danych, a także Kodu licencji 
dostarczonego przez Licencjodawcę oraz przesłanie go drogą elektroniczną do Licencjodawcy. 

7. Dokonanie Rejestracji Programu możliwe jest również za pośrednictwem serwisu internetowego Konto InsERT. 



8. W przypadku braku dostępu do sieci Internet z komputera, na którym zainstalowano Program, Licencjobiorca może przeprowadzić 
procedurę Rejestracji albo za pomocą innego komputera połączonego z siecią Internet, albo poprzez przesłanie wypełnionego formularza 
rejestracyjnego listem poleconym na adres: InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2 54-519 Wrocław (rejestracja offline). 

9. Rejestrację uznaje się za dokonaną z dniem zainstalowania przez Licencjobiorcę Pliku licencji przesłanego mu przez Licencjodawcę za 
pośrednictwem Programu, serwisu Konto InsERT lub pocztą e-mail na adres wskazany podczas rejestracji. 

10. W przypadku przeprowadzenia przez Licencjobiorcę Rejestracji Programu offline Rejestrację uznaje się za dokonaną z dniem 
zainstalowania przez Licencjobiorcę Pliku licencji przesłanego mu przez Licencjodawcę listem poleconym lub przesyłką kurierską (na 
nośniku pamięci). Licencjobiorca celem prawidłowego korzystania z Programu powinien zainstalować Plik licencji na komputerze,  na 
którym uprzednio został zainstalowany Program. 

11. Skutkiem dokonania prawidłowej Rejestracji jest uzyskanie przez Licencjobiorcę prawa do użytkowania Programu w zakresie objętym 
udzieloną licencją oraz prawa do otrzymywania informacji związanych z działalnością Licencjodawcy, w tym w szczególności informacji 
handlowych, a także prawa do korzystania na warunkach odrębnie określonych  z nowych produktów i usług, w tym z nowszych i 
ulepszonych wersji Programu na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w odrębnej umowie. 

12. Postanowienia niniejszych Warunków Licencji stosuje się do wszelkich udostępnionych form wyrażenia Programu, w tym odpowiednio 
do wersji demonstracyjnej Programu oraz do poszczególnych składowych produktu nabytego wraz z Programem, m.in. do instrukcji 
obsługi, jak również do wszelkich udostępnionych na podstawie niniejszych Warunków Licencji zmian i uzupełnień oraz do wszelkich 
zmian niniejszych Warunków Licencji, w tym rozszerzenia pakietu podstawowego.  

13. Postanowienia poniższych Warunków Licencji określają zastrzeżenia co do zasad korzystania z Programu. O ile bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa nie stanowią inaczej, postanowienia te mają zastosowanie do każdego Licencjobiorcy. 

14. Wykaz cech, funkcji i funkcjonalności Programu wraz z ich możliwymi odrębnościami, został zawarty w szczegółowym opisie Programu 
na stronie internetowej Usługodawcy.  

15. Program stanowi narzędzie pomocnicze o cechach, funkcjach i funkcjonalnościach określonych w jego dokumentacji. Wszelkie decyzje 
dotyczące sposobu korzystania z Programu, w tym wykorzystania zawartych w nim wzorów, kreatorów, funkcji, funkcjonalności oraz 
wykorzystania Programu pomimo braku w nim cech, funkcji i/lub funkcjonalności programów podobnych do Programu; powinny być 
podejmowane przez Licencjobiorcę samodzielnie z uwzględnieniem staranności wymaganej przy prowadzonej przez niego działalności. 
Licencjodawca i Program nie mają wpływu na decyzje podejmowane przez Licencjobiorcę. 

16. Program nie zawiera dodatkowych (czasowych) funkcjonalności, których aktualna lista wraz z warunkami wykorzystywania publikowana 
jest na stronie internetowej Licencjodawcy. Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z dodatkowych (czasowych) funkcjonalności 
Programu kupując Abonament na dodatkowych warunkach, odrębnie określonych przez Licencjodawcę. 

17. Program dostarczany jest w stanie „takim, jakim jest”, tzn. nie został stworzony do zaspokojenia indywidualnych potrzeb, ani wymagań 
Licencjobiorcy. Z zastrzeżeniem ewentualnych odrębnych uzgodnień Stron, proces rozwoju Programu, w tym częstotliwość dostarczania 
ewentualnych uaktualnień Programu, zależna jest od decyzji Licencjodawcy. W ramach niniejszej umowy Licencjodawca nie zapewnia 
aktualizacji ani usług dodatkowych do Programu ponadto to, co zostało wskazane w pkt V niniejszych Warunków licencji. W związku z 
powyższym Licencjodawca nie składa Licencjobiorcy również żadnych zapewnień, czy gwarancji w zakresie możliwości osiągnięcia przez 
Licencjobiorcę zamierzonego przez niego celu biznesowego, gospodarczego, prawnego, technicznego czy jakiegokolwiek innego. 

18. Wszelkie treści lub informacje przedstawiane przez Licencjodawcę w Programie w tym w instrukcji Programu i jego opisie, jak również w 
opisie i wszelkich informacjach o Programie, aktualizacjach Programu i usługach dodatkowych do Programu, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i nie stanowią porady prawnej, technicznej, podatkowej, księgowej, finansowej czy jakiejkolwiek innej. Nie powinny być 
one wykorzystywane przez Licencjobiorcę jako sugestia lub ocena osoby posiadającej stosowne uprawnienia zawodowe w danej 
dziedzinie w zakresie podjęcia przez Licencjobiorcę określonej czynności faktycznej lub prawnej. W celu uzyskania porady prawnej, 
technicznej, podatkowej, księgowej, finansowej czy innego rodzaju, Licencjobiorca powinien każdorazowo skonsultować się z osobą 
posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe w danej dziedzinie. W szczególności – ze względu na niepowtarzalność stanów 
faktycznych dotyczących Licencjobiorcy, Licencjobiorca  powinien  we  własnym  zakresie  zasięgnąć  opinii  odpowiedniego  specjalisty,  
czy  czynności  księgowe,  rachunkowe i podatkowe zostały podjęte odpowiednio do stanu faktycznego i prawnego oraz zamierzonego  
celu. 

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA 

1. Program może być używany wyłącznie w celu przetwarzania danych przedsiębiorstwa Licencjobiorcy, którego numer NIP lub VATIN 
oraz adres siedziby został wskazany w formularzu rejestracyjnym, w sposób i na polach eksploatacji wynikających z instrukcji obsługi 
Programu, z zastrzeżeniem zapisów poniższych. 

2. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Program jest programem komputerowym, na funkcjonowanie którego wpływ mogą mieć 
różne czynniki pozostające poza Programem komputerowym, w tym współdziałanie z innymi programami komputerowymi po stronie 
Licencjobiorcy, sterownikami poszczególnych podzespołów komputerów, z przeglądarkami www, jak i współgranie z innymi 
urządzeniami, w tym sieciami lokalnymi czy siecią Internet. Licencjobiorca w związku z powyższym przyjmuje do wiadomości, iż mogą 
zachodzić okoliczności, wpływające na działanie Programu pozostające poza zakresem odpowiedzialności Licencjodawcy, a wynikające z 
wyżej wymienionych okoliczności, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym 
nieprawidłowościom funkcjonowania Programu ze względu na nie. W związku z powyższym, żadnego postanowienia Licencji, jak 
również żadnego postanowienia innego regulaminu Licencjodawcy, a także elementu treści stron internetowych należących do 
Licencjodawcy, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Programu, a Licencjobiorca pomimo braku takiej 
gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Programu, mając przede wszystkim na uwadze, że Program nie 
został zaprojektowany w sposób zapewniający optymalne jego funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Licencjobiorcę w 
stosowanej przez niego konfiguracji oprogramowania. 

3. Program Subiekt nexo może być używany w tym samym czasie na jednym lub trzech równolegle aktywnych stanowiskach komputerowych, 
w zależności od rodzaju pakietu, który został zakupiony przez Licencjobiorcę. 

4. Program Subiekt nexo PRO może być używany w tym samym czasie na jednym lub trzech równolegle aktywnych stanowiskach 
komputerowych, w zależności od rodzaju pakietu, który został zakupiony przez Licencjobiorcę. 

5. Program Rachmistrz nexo może być używany w tym samym czasie na jednym lub trzech równolegle aktywnych stanowiskach 
komputerowych, w zależności od rodzaju pakietu, który został zakupiony przez Licencjobiorcę. 



6. Program Rachmistrz nexo PRO może być używany w tym samym czasie na jednym lub trzech równolegle aktywnych stanowiskach 
komputerowych, w zależności od rodzaju pakietu, który został zakupiony przez Licencjobiorcę 

7. Program Rewizor nexo może być używany w tym samym czasie na jednym lub trzech równolegle aktywnych stanowiskach komputerowych, 
w zależności od rodzaju pakietu, który został zakupiony przez Licencjobiorcę. 

8. Program Rewizor nexo PRO może być używany w tym samym czasie na jednym lub trzech równolegle aktywnych stanowiskach 
komputerowych, w zależności od rodzaju pakietu, który został zakupiony przez Licencjobiorcę. 

9. Program Gestor nexo może być używany w tym samym czasie na jednym lub trzech równolegle aktywnych stanowiskach komputerowych, 
w zależności od rodzaju pakietu, który został zakupiony przez Licencjobiorcę. 

10. Program Gestor nexo PRO może być używany w tym samym czasie na jednym lub trzech równolegle aktywnych stanowiskach 
komputerowych, w zależności od rodzaju pakietu, który został zakupiony przez Licencjobiorcę. 

11. Program Gratyfikant nexo może być używany na dowolnej liczbie aktywnych stanowisk komputerowych w celu przetwarzania danych 
30 aktywnych pracowników Licencjobiorcy (pakiet podstawowy). Pod pojęciem „aktywny pracownik” rozumie się zapis w ew idencji 
osobowej dotyczący osoby, dla której w bieżącym miesiącu dokonano w Programie zaewidencjonowania choć jednej wypłaty utworzonej 
na liście płac w module „Wypłaty” lub choć jednego rachunku do umowy cywilnoprawnej w module „Rachunki”. 

12. Program Gratyfikant nexo PRO może być używany na dowolnej liczbie aktywnych stanowisk komputerowych w celu przetwarzania 
danych 50 aktywnych pracowników Licencjobiorcy (pakiet podstawowy). Pod pojęciem „aktywny pracownik” rozumie się zapis w ewidencji 
osobowej dotyczący osoby, dla której w bieżącym miesiącu dokonano w Programie zaewidencjonowania choć jednej wypłaty utworzonej 
na liście płac w module „Wypłaty” lub choć jednego rachunku do umowy cywilnoprawnej w module „Rachunki”. 

13. Program Biuro nexo może być używany na nieograniczonej liczbie równolegle aktywnych stanowisk komputerowych, z uwzględnieniem 
ograniczeń wynikających z postanowień licencji na Programy, z którymi Biuro nexo może współpracować. Oznacza to, że Biuro nexo 
może być używane na nieograniczonej liczbie równolegle aktywnych stanowisk komputerowych, ale nie powoduje rozszerzenia w tym 
zakresie (zniesienia ograniczeń) funkcjonalności innych Programów, z którymi może współpracować. 

14. Licencjobiorca uprawniony jest do nabycia, na warunkach odrębnie określonych przez Licencjodawcę, prawa do korzystania z Programu 
na kolejnych stanowiskach komputerowych (rozszerzenie pakietu) w zakresie funkcjonalnym posiadanego Programu. 

15. W zakresie dotyczącym programów Gratyfikant nexo oraz Gratyfikant nexo PRO Licencjobiorca uprawniony jest do nabycia, na 
warunkach odrębnie określonych przez Licencjodawcę, prawa do przetwarzania danych większej liczby aktywnych pracowników 
Licencjobiorcy (rozszerzenie pakietu). 

16. Łączna liczba równolegle aktywnych stanowisk, na których Program może być używany przez Licencjobiorcę, stanowi sumę liczby 
stanowisk określonych w odpowiednim punkcie Warunków Licencji oraz liczby dodatkowych stanowisk, na których Program może być 
używany na podstawie zakupu i rejestracji kolejnych pakietów rozszerzających do Programu z zastrzeżeniem poniższego 
punktu/punktów. W zakresie dotyczącym programów Gratyfikant nexo oraz Gratyfikant nexo PRO łączna liczba aktywnych 
pracowników Licencjobiorcy, których dane mogą być przetwarzane przez Licencjobiorcę, stanowi sumę aktywnych pracowników 
określonych w odpowiednim punkcie Warunków Licencji oraz liczby dodatkowych aktywnych pracowników, których dane mogą być 
przetwarzane za pomocą Programu na podstawie zakupu i rejestracji kolejnych pakietów rozszerzających do Programu. 

17. Na wniosek Licencjobiorcy Licencjodawca może zawiesić możliwość korzystania przez Licencjobiorcę z wykupionego przez niego prawa 
do korzystania z Programu na kolejnych stanowiskach komputerowych. Podjęcie przez Licencjobiorcę korzystania z Programu na 
uprzednio zawieszonych stanowiskach odbywa się na zasadach odrębnie określonych przez Licencjodawcę i wiąże się z koniecznością 
uiszczenia opłaty określonej przez Licencjodawcę. 

18. Licencjobiorca uprawniony jest do nabycia, na warunkach odrębnie określonych przez Licencjodawcę, prawa rozszerzenia Programu z 
wersji nexo do wersji nexo PRO (z wyłączeniem rozszerzenia programu Biuro nexo do wersji PRO). 

19. Licencjobiorca, który skorzystał, na warunkach odrębnie określonych przez Licencjodawcę, z prawa do Upgrade’u z linii InsERT GT do 
linii InsERT nexo, uprawniony jest do równoległego korzystania z Programów linii InsERT GT i InsERT nexo przez okres 3 miesięcy od 
daty Rejestracji Programu z linii InsERT nexo. Po upływie okresu wskazanego w poprzednim zdaniu możliwa jest praca wyłącznie na 
jednej linii produktowej w jednym czasie. 

20. Program może być używany do przetwarzania danych przedsiębiorstwa Licencjobiorcy, o którym mowa w części III punkt 1, również w 
miejscach prowadzenia przez Licencjobiorcę działalności, posiadających adres inny niż wskazany w formularzu rejestracyjnym, pod 
warunkiem, że suma wszystkich równolegle aktywnych stanowisk komputerowych lub aktywnych pracowników we wszystkich miejscach 
prowadzenia działalności Licencjobiorcy nie przekracza liczby stanowisk lub aktywnych pracowników, na jakie Licencjobiorca posiada 
uprawnienia licencyjne. 

21. Program może być używany poza siedzibą przedsiębiorstwa Licencjobiorcy wskazaną w formularzu rejestracyjnym (np. na komputerze lub 
innym urządzeniu przenośnym) wyłącznie w przypadku, gdy dane przetwarzane w ten sposób są danymi przedsiębiorstwa Licencjobiorcy 
wskazanego w formularzu rejestracyjnym. 

 

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA DLA BIUR RACHUNKOWYCH, 

DORADCÓW PODATKOWYCH, BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

1. Licencjobiorca, świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonujący czynności biegłego 
rewidenta, uprawniony jest do przetwarzania danych podmiotów, na rzecz których świadczy swoje usługi. Powyższe nie dotyczy 
przetwarzania danych za pośrednictwem Programu Subiekt nexo, Subiekt nexo PRO, Gestor nexo i Gestor nexo PRO z wyjątkiem sytuacji, 
w których podmiot, którego dane są przetwarzane, posiada ważną i aktualną licencję na użytkowanie tego Programu. 

2. Licencjobiorca, świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonujący czynności biegłego 
rewidenta, posiadający zainstalowany i zarejestrowany  Program  Rachmistrz  nexo  PRO,  uprawniony  jest  do  przetwarzania  danych 
20 podmiotów, na rzecz których świadczy swoje usługi. 

3. Licencjobiorca, świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonujący czynności biegłego 
rewidenta,  posiadający  zainstalowany  i  zarejestrowany  Program  Rewizor  nexo  PRO,  uprawniony  jest  do  przetwarzania  danych   
10 podmiotów, na rzecz których świadczy swoje usługi. 



4. Licencjobiorca, świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonujący czynności biegłego 
rewidenta, uprawniony jest do nabycia, na warunkach odrębnie określonych przez Licencjodawcę, prawa do przetwarzania za pomocą 
Programu Rachmistrz nexo PRO  oraz  Rewizor  nexo  PRO  danych  kolejnych  podmiotów,  na  rzecz  których  świadczy  swoje  usługi. 
W przypadku Programu Rachmistrz nexo PRO rozszerzenie, o którym mowa w zdaniu powyższym, obejmuje nabycie uprawnienia do 
przetwarzania danych łącznie 100 podmiotów, na rzecz których Licencjobiorca świadczy swoje usługi. W przypadku Programu Rewizor 
nexo PRO rozszerzenie obejmuje nabycie uprawnienia do przetwarzania danych łącznie 50 podmiotów, na rzecz których Licencjobiorca 
świadczy swoje usługi. Istnieje również możliwość dalszego rozszerzenia liczby podmiotów obsługiwanych przez Licencjobiorcę za 
pomocą programów Rachmistrz nexo PRO oraz Rewizor nexo PRO na zasadach odrębnie określonych przez Licencjodawcę. 

5. Licencjobiorca, świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykonujący czynności biegłego 
rewidenta, może używać Programu Gratyfikant nexo PRO do przetwarzania danych maksymalnie 5 podmiotów, na rzecz których świadczy 
swoje usługi bez ograniczenia ilości aktywnych pracowników zatrudnianych przez te podmioty (pakiet podstawowy). Licencjobiorca, 
świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykonujący czynności biegłego rewidenta, uprawniony 
jest do nabycia, na warunkach odrębnie określonych przez Licencjodawcę, prawa do przetwarzania za pomocą Programu Gratyfikant 
nexo PRO danych kolejnych podmiotów, na rzecz których świadczy swoje usługi (rozszerzenie pakietu podstawowego). 

6. Licencjobiorca, świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykonujący czynności biegłego 
rewidenta, uprawniony jest do korzystania z Programu Biuro nexo w celu przetwarzania danych podmiotów, na rzecz których świadczy 
swoje usługi, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z postanowień licencji na Programy, z którymi Biuro nexo może współpracować. 
Oznacza to, że Biuro nexo może być używane na nieograniczonej liczbie równolegle aktywnych stanowisk komputerowych i do 
przetwarzania danych nieograniczonej liczby podmiotów, na rzecz których Licencjobiorca świadczy swoje usługi, ale nie powoduje 
rozszerzenia w tym zakresie (zniesienia ograniczeń) funkcjonalności innych Programów, z którymi może współpracować. 

7. Licencjodawca zastrzega sobie prawo żądania doręczenia uwierzytelnionych kopii dokumentów stwierdzających uprawnienie do 
świadczenia  usług doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonywania czynności biegłego rewidenta. W 
przypadku niedostarczenia przez Licencjobiorcę dokumentów, o których mowa w zdaniu powyższym, Licencjodawca zastrzega sobie 
prawo odmowy zarejestrowania Programu w wersji dla biur rachunkowych. 

8. Licencjobiorca, świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonujący czynności  biegłego 
rewidenta, posiadający zainstalowany i zarejestrowany Program Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO lub Gratyfikant nexo PRO, poza 
przetwarzaniem danych innych podmiotów, na rzecz których świadczy swoje usługi w liczbie wskazanej w punktach 2-5, w ramach 
posiadanej licencji może wykorzystywać Program do przetwarzania własnych danych na potrzeby prowadzonej przez niego działalności. 

9. Licencjobiorca, świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonujący czynności biegłego 
rewidenta, może używać Programu do przetwarzania danych podmiotów, na rzecz których świadczy swoje usługi również w innych 
miejscach prowadzenia działalności przez Licencjobiorcę, posiadających adres inny niż wskazany w formularzu rejestracyjnym. 
Programy Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO oraz Gratyfikant nexo PRO mogą być używane przez Licencjobiorcę świadczącego 
usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonującego czynności biegłego rewidenta poza siedzibą 
przedsiębiorstwa Licencjobiorcy wskazaną w formularzu rejestracyjnym (np. na komputerze lub innym urządzeniu przenośnym) 
wyłącznie w przypadku, gdy dane przetwarzane w ten sposób są danymi przedsiębiorstwa Licencjobiorcy lub danymi podmiotów, na 
rzecz których świadczy swoje usługi. 

10. Łączna liczba podmiotów, których dane Licencjobiorca świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub 
wykonujący czynności biegłego rewidenta przetwarza za pomocą Programu, stanowi sumę liczby podmiotów określonych w odpowiednim 
punkcie Warunków Licencji oraz liczby dodatkowych podmiotów, których dane mogą być przetwarzane za pomocą Programu na 
podstawie zakupu i rejestracji kolejnych pakietów rozszerzających do Programu z zastrzeżeniem poniższego punktu 12. 

11. Na wniosek Licencjobiorcy, świadczącego usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonującego 
czynności biegłego rewidenta, Licencjodawca może zawiesić możliwość korzystania przez Licencjobiorcę z wykupionego przez niego 
prawa  do przetwarzania za pomocą Programu Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO lub Gratyfikant nexo PRO danych jednego lub 
wielu podmiotów, na rzecz których świadczy swoje usługi. Praca z danymi podmiotu, co do którego prawo do przetwarzania danych  
zostało zawieszone, jest możliwa w trybie „Tylko do odczytu”. Tryb „Tylko do odczytu” umożliwia Licencjobiorcy podgląd i wydruk wszelkich 
danych oraz dokumentów zgromadzonych i sporządzonych przed dokonaniem zawieszenia. W trybie „Tylko do odczytu” nie ma 
możliwości dodawania/zmiany danych żadnych obiektów (w tym dokumentów i deklaracji). Licencjobiorca ma prawo do przywracania 
podmiotów, co do których prawa do przetwarzania danych zostały zawieszone. Licencjobiorca może tego dokonać maksymalnie 
trzykrotnie w ciągu roku kalendarzowego. 

 

V. UPRAWNIENIA DODATKOWE 

1. Licencjobiorca nabywa prawo do bezpłatnego pobierania, instalowania na komputerze, na którym został zainstalowany Program oraz 
do korzystania z Uaktualnień Programu oraz usługi teleKonsultant przez 90 dni kalendarzowych na zasadach odrębnie określonych przez 
Licencjodawcę. Okres ten liczony jest od dnia wysłania przez Licencjodawcę do Licencjobiorcy informacji o rejestracji Programu. 

2. Licencjobiorca posiadający ważne prawo do pobierania, instalowania na komputerze, na którym został zainstalowany Program oraz do 
korzystania z Uaktualnień Programu na odrębnie określonych zasadach, nabywa również prawo do korzystania z określonych przez 
Licencjodawcę usług oraz zniżek na zakup kolejnych produktów/usług Licencjodawcy, na zasadach odrębnie określonych przez 
Licencjodawcę. 

3. Na warunkach odrębnie określonych przez Licencjodawcę Licencjobiorca uprawniony jest do nabycia na kolejne okresy usług 
teleKonsultanta i Abonamentu (zawierającego m.in. uprawnienie do pobierania Uaktualnień Programu i Usług dodatkowych zgodnie z 
odrębną umową). 

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY 

1. Licencjobiorca obowiązany jest m.in. nie dokonywać: tłumaczenia, poprawiania, przystosowywania w sposób inny niż przewiduje 
instrukcja obsługi, zmiany układu i jakichkolwiek innych zmian w wersji wynikowej Programu lub jego części; dokonywania innych 
czynności mających na celu stworzenie w oparciu o Program programów komputerowych o podobnym jak Program przeznaczeniu lub 
funkcji; rozpowszechniania Programu (w tym zbywania nabytego egzemplarza Programu). 

2. Licencjobiorca  obowiązany  jest  do  zapoznania  się  oraz  ścisłego  przestrzegania  postanowień  zawartych  w  instrukcji  obsługi i w 



formularzu rejestracyjnym. Licencjobiorca obowiązany jest do nieprzerwanego posiadania i do ochrony wszystkich składowych 
produktu, w tym do ochrony Programu przed poznaniem jego koncepcji i wewnętrznych mechanizmów lub używaniem Programu przez 
osoby trzecie, jak również na rzecz osób trzecich, oraz do ochrony produktu przed jego utratą lub uszkodzeniem. 

3. Licencjobiorca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy kodów licencyjnych, danych dostępowych do Konta InsERT oraz pliku 
licencji, które są nadawane i przekazywane Licencjobiorcy na jego koszt i ryzyko. 

4. Plik licencji Programu stanowi zabezpieczenie techniczne i licencyjne Programu. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania 
jakichkolwiek zmian w przekazanym Licencjobiorcy pliku licencji. Kopie i modyfikacje pliku licencji mogą być tworzone wyłącznie przez 
Licencjodawcę w celu m.in. weryfikacji pliku przekazanego Licencjobiorcy. Korzystanie z Programu przy wykorzystaniu 
zmodyfikowanego poza Licencjodawcą pliku licencji stanowi naruszenie niniejszych Warunków Licencji. 

5. Program korzysta z ochrony przewidzianej przepisami prawa autorskiego. Licencjodawcy przysługuje prawo do kontrolowania 
przestrzegania warunków prawa autorskiego. 

6. Licencjobiorca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Warunków Licencji na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu uprzednio 
pisemnej zgody Licencjodawcy. Szczegółowe warunki przeniesienia praw i obowiązków mogą określać inne regulaminy Licencjodawcy. 

7. W razie niezaakceptowania Warunków Licencji nabywca Programu ma obowiązek bezzwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia nabycia Programu, zwrotu nienaruszonego opakowania z płytą DVD i kodem licencji Programu wraz z całym nabytym produktem 
(dotyczy wersji pudełkowej) w miejscu zakupu Programu oraz odinstalowania Programu ze wszystkich swoich urządzeń (komputerów) 

– dotyczy wersji pudełkowej i elektronicznej. W takim wypadku nabywcy służy prawo zwrotu zapłaconej należności. 

8. W razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z udzielonej licencji Licencjobiorca obowiązany jest zapłacić 
Licencjodawcy karę umowną  w  kwocie  odpowiadającej  równowartości  3000  EUR  według  średniego  kursu  z  tabeli  kursów  NBP z 
dnia wezwania do zapłaty Licencjodawcy kary umownej za każde naruszenie. Licencjodawca może dochodzić na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

9. W terminie 7 dni od rozwiązania licencji na adres siedziby Licencjodawcy powinien nastąpić zwrot nabytego pakietu Programu wraz z 
egzemplarzem Programu i sporządzoną kopią zapasową Programu lub jego odinstalowanie ze wszystkich urządzeń Licencjobiorcy, z 
zachowaniem prawa Licencjodawcy do wynagrodzenia. 

10. Poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszych Warunkach Licencji, zwrot oprogramowania przez Licencjobiorcę jest wyłączony. 

11. Licencjobiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Programu w celu związanym 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającego charakteru zawodowego, może odstąpić od umowy zakupu 
Programu zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Licencjodawcy i zwrócić zakupiony Program w ciągu 14 dni od jego 
zakupu bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem wyjątków określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy i wskazanych poniżej. 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu ustawowym lub w dowolnej formie zgodnie z treścią art. 27 
ustawy o prawach konsumenta poprzez wysłanie oświadczenia na adres siedziby albo adres mailowy Licencjodawcy: 
office@insert.com.pl. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie przez Licencjobiorcę oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy na zakup Programu przez upływem w/w terminu. 

12. Prawo do odstąpienia od umowy na zakup Programu zawartej na odległość i zwrot Programu nie przysługują Licencjobiorcy w przypadkach 
wymienionych w przepisach ustawy o prawach konsumenta w przypadku, gdy: 

12.1. Licencjodawca za wyraźną i uprzednią zgodą Licencjobiorcy w pełni wykonał usługę, zaś Licencjobiorca został poinformowany 
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Licencjodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i 
przyjął to do wiadomości i/lub 

12.2. Licencjodawca dostarczył treść cyfrową, niedostarczaną na nośniku materialnym, za wyraźną i uprzednią zgodą 
Licencjobiorcy, zaś Licencjobiorca został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia 
przez Licencjodawcę utraci on prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Licencjodawca przekazał mu 
potwierdzenie zawarcia umowy na odległość i/lub 

12.3. Licencjobiorca otworzył zaplombowaną kopertę z kodem licencyjnym Programu po jej dostarczeniu. 

13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Licencjobiorcę, Licencjodawca zwraca Licencjobiorcy opłatę uiszczoną z tytułu 
zakupu Programu dokonanego bezpośrednio u Licencjodawcy. W przypadku, gdy Licencjobiorca dokonał zakupu od innego podmiotu 
niż Licencjodawca, prawo do zwrotu Licencjobiorca realizuje w stosunku do podmiotu, u którego dokonał zakupu. 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJODAWCY 

1. Licencjodawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji i danych pisemnie zastrzeżonych przez Licencjobiorcę jako poufne. 

2. Licencjodawca uprawniony jest do kontroli zgodności korzystania przez Licencjobiorcę z Programu z warunkami udzielonej licencji, w 
szczególności może żądać dostępu do lokalizacji Programu. 

3. Licencjodawca uprawniony jest do powierzania wykonywania Umowy osobom trzecim. 

4. Licencjodawcy służy prawo rozwiązania licencji ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków  
wynikających z udzielonej licencji. Powyższe nie narusza innych uprawnień Licencjodawcy, m.in. prawa do odstąpienia od Umowy. 

 

VIII. OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Z zastrzeżeniem szkody wyrządzonej Licencjobiorcy przez Licencjodawcę umyślnie, odpowiedzialność Licencjodawcy względem 
Licencjobiorcy ograniczona jest do szkody rzeczywistej (straty), a jednocześnie do kwoty równej uiszczonej przez Licencjobiorcę opłaty 
licencyjnej z tytułu zakupu pakietu podstawowego. 

2. W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez przepisy prawa, odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu rękojmi oraz z tytułu wad i 
usterek utworów wchodzących w skład Programu jest wyłączona. 

3. Ust. 2 powyżej nie uchybia odpowiedzialności Licencjodawcy za zgodność treści cyfrowej i usługi cyfrowej z umową, przewidzianej w 
przepisach prawa, w stosunku do Licencjobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej 
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w 
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szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

IX. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres siedziby Licencjodawcy lub e-mailem na 
adres: office@insert.com.pl. 

2. Przedmiotem reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Reklamacje są rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Licencjobiorcę. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Za  wszelkie  oświadczenia  i  treści  adresowane  i  nadawane  przez  Licencjobiorcę  do  Licencjodawcy  wyłączną  odpowiedzialność i 
ryzyko ponosi Licencjobiorca, w szczególności Licencjodawca nie odpowiada za zniekształcenie oświadczeń i treści przesłanych przez 
Licencjobiorcę faksem i pocztą elektroniczną. 

2. Uznaje się, że w każdym razie osoba podpisana na doręczanych Licencjodawcy przesyłkach, w tym osoba dokonująca wysyłki 
korespondencji faksem, pocztą elektroniczną (m.in. formularza karty rejestracyjnej) za pośrednictwem Internetu lub na pisemnych 
dokumentach jest osobą uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu i na rzecz Licencjobiorcy. 

3. Dla celów Umowy uznaje się, że adresami do doręczeń (w tym adresami poczty elektronicznej oraz numerami faksów) są adresy 
przedstawione przez Licencjobiorcę w formularzu rejestracyjnym. Licencjobiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadamiania 
Licencjodawcy o każdej zmianie danych objętych formularzem rejestracyjnym, w tym powyższych adresów, pod rygorem uznania nadania 
przesyłki na ostatnio wskazany adres za skuteczne. Doręczenie przesyłki pocztą elektroniczną (e-mail) nadanej przez Licencjodawcę 
uznaje się za skuteczne z dniem jej zapisu na serwerze Licencjodawcy. 

4. Ilekroć w Warunkach Licencji jest mowa o formie pisemnej, uznaje się, że forma pisemna zastrzeżona jest pomiędzy stronami pod 
rygorem nieważności. 

5. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. W przypadku Licencjobiorców będących osobami 
fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy dokonują zakupu Programu w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością 
gospodarczą, ale nie posiadającego charakteru zawodowego, sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo i rzeczowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

6. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach Licencji mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

7. W zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków 
Licencji jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, taka nieważność, bezskuteczność lub 
niewykonalność nie będzie mieć wpływu na pozostałe postanowienia Warunków Licencji, które pozostaną w mocy. W powyższym 
przypadku Strony dołożą starań, aby w dobrej wierze zastąpić takie postanowienia odpowiednimi postanowieniami mającymi takie same 
skutki gospodarcze, odzwierciedlającymi wspólny zamiar Stron i cel Warunków Licencji. 

8. Licencjodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszych Warunkach Licencji z ważnych powodów i przy zachowaniu 
procedury wskazanej poniżej. Za ważne powody zmian Warunków Licencji Strony uznają w szczególności: zmiany w funkcjonalności 
Programu, zmiany zakresu działalności prowadzonej przez Licencjodawcę oraz zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

9. W przypadku, gdy Licencjobiorca nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowych Warunków Licencji powinien złożyć oświadczenie 
Licencjodawcy o odmowie zgody na wprowadzenie zmian postanowień w dotychczasowych Warunkach Licencji na piśmie pod rygorem 
nieważności w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia od Licencjodawcy zgodnie z postanowieniami poniżej. Jeżeli Licencjobiorca nie 
złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na nowe postanowienia Warunków Licencji. 

10. Licencjodawca powiadomi Licencjobiorców o zmianach w Warunkach Licencji przed ich wejściem w życie poprzez informację wysłaną na 

podany przez Licencjobiorcę w trakcie zakupu Programu adres poczty internetowej lub – w przypadku niepodania przez Licencjobiorcę 

adresu poczty internetowej – poprzez pismo informacyjne o wprowadzonych zmianach w Warunkach Licencji przesłane na adres 
korespondencyjny Licencjobiorcy. Zawiadomienie Licencjobiorcy uznaje się za dokonane skutecznie po upływie 14 dni od powiadomienia. 

11. Licencjobiorcy, którzy w wyznaczonym terminie i formie odmówili zgody na nowe brzmienie Warunków Licencji, mogą korzystać z  
Programu na dotychczasowych zasadach, aż do upływu terminu, na jaki umowa licencyjna została zawarta, chyba że z treści zawiadomienia 
o zmianie Warunków Licencji będzie wynikać, że wobec odmowy zgody Licencjobiorcy umowa licencyjna ulega rozwiązaniu. 
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