Dropshipping i kilka porad ogólnych
1. Weryfikacja umowy/regulaminu przez Dział Prawny
Jeżeli AIP ma być związana z danym portalem umową lub umową zawartą na podstawie akceptacji
Regulaminu, to nasz Dział Prawny musi uzyskać od Ciebie stosowny dokument, który najpierw
zweryfikujemy.
Jeżeli warunki współpracy będą możliwe do zaakceptowania i spełnienia przez AIP, to wyrazimy
stosowną zgodę na zawarcie takiej umowy/zarejestrowanie się na Portalu/podanie danych
wymaganych przez ten podmiot, o które poprosisz. Uwaga - nie jesteś osobą uprawnioną do
reprezentacji AIP i nie możesz samodzielnie, bez naszej wiedzy i zgody uzupełnić/podpisać/wysłać
formularza. Rejestracyjnego, podpisać umowy, zaakceptować regulaminu świadczenia usługi.

2. NIP
Zanim jednak zweryfikujemy regulamin/umowę i podpiszemy ją z kontrahentem, musimy potwierdzić,
że może on obsługiwać wiele podmiotów działających na jednym NIP, a tak właśnie jest w przypadku
osób objętych Programem AIP. Niektóre z firm prowadzących usługi masowe takie jak: firmy
przewozowe, operatorzy płatności, operatorzy pocztowi czy hurtownie, nie chcą, a czasami nie mogą
rozliczać na jednym wspólnym NIPie, należącym do AIP.
Firmy te tłumaczą się tym, że ich systemy informatyczne nie mogą rozdzielać rozliczania i
funkcjonowania dla jednego podmiotu składającego się z wielu małych podpodmiotów, a tak jest w
naszym przypadku. Taka współpraca dla naszego modelu działania wymaga odrębnie
wynegocjowanych umów. W przeciwnym wypadku zdarza się tak, że jeżeli jedna osoba objęta
Programem AIP nie zapłaci, to z konta innej operator zaspokaja dług. Chyba nikt nie chce doprowadzić
do sytuacji, w której jego pieniądze znikają albo służą do spłaty długu innej osoby.
Dlatego, jeżeli chcesz skorzystać z usług wskazanego przez siebie podmiotu, w pierwszym kroku
prosimy sprawdź, czy jest to technicznie możliwe pod kątem współdzielonego z innymi osobami NIPu.

3. Dropshipping
Dropshipping jest w AIP możliwy, ale pod warunkami:
1) płatność za rzeczy Hurtowni ma trafiać przed pobraniem jakiegokolwiek towaru z niej, płatność
tylko z góry (nie godzimy się na jakiegokolwiek typu kredyty, limity kwotowe, opóźnioną
płatność etc.).
2) sprzedawany towar powinien posiadać co najmniej 2-letnią gwarancję producenta
3) rękojmia wobec AIP przez Hurtownie nie może być wyłączona/hurtownia musi honorować
prawa konsumenta, nie wyłączać rękojmi i możliwości odstąpienia od Umowy przez
konsumenta,
4) hurtownia dostarczająca towar musi znajdować się w Polsce lub na terenie UE
Jeżeli Regulamin Hurtowni ma postanowienia przeciwne niż te w wyżej wskazanych puntach, a
współpraca ma być oparta właśnie na tym regulaminie, to konieczne jest podpisanie umowy z
Hurtownią, w której wskazujemy jako podstawę współpracy właśnie ten Regulamin, ale z wyłączeniem
postanowień niekorzystnych dla nas.
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Nie składasz zamówień przez telefon - musi być przynajmniej ślad na mailu
Płatności dokonywane są wyłącznie z góry, nie wyrażamy zgody na płatności odroczone,
ratalne, kredytowane.
Nie ma żadnych kredytów kupieckich, odroczonych płatności itp.
Konto w hurtowni zakładane jest przy współudziale Growth (tylko przedstawiciel Growth ma
pełnomocnictwo do założenia konta, Startup sam nie jest upoważniony do zakładania konta
(to rodzaj zawarcia umowy, tylko przez czynności faktyczne);
Musisz przekazać login i hasło do Growth;
Hurtownia dostarczająca towar musi być w Polsce lub na terenie UE; Produkty muszą
pochodzić od polskich producentów albo już być wprowadzone do obrotu w Polsce (producent
z UE); Produkty muszą spełniać wszystkie normy bezpieczeństwa, posiadać certyfikaty jakości
itd.
Nie ma limitu obrotów
Jeśli nie prowadzisz sprzedaży stacjonarnej, nie jest wymagana kasa fiskalna. Jeśli prowadzisz
- musisz ją posiadać.
Nie możesz prowadzić sprzedaży będąc w procesie wyjścia z AIP (ostatni miesiąc).
Jeżeli rękojmia i gwarancja AIP nie będą uznane w regulaminie, wymagane jest podpisanie
oświadczenia o Twojej odpowiedzialności z tego tytułu (prześlemy w razie potrzeby).

4.Format weryfikowanych dokumentów
Zgodnie z Zasadami Obsługi określonymi w Regulaminie AIP, wszelkie poddawane analizie kwestie oraz
dokumenty powinny być przesłane w języku polskim w formie elektronicznej za pomocą formularza
zamieszczonego na stronie internetowej AIP.
Przesyłane załączniki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym edytowanie *.doc, *.odt,
*.docx, *.rtf. Ze względów bezpieczeństwa oraz w związku z procedurami informatycznymi
obowiązującymi w AIP, nie ma możliwości poddawania weryfikacji: dokumentów spakowanych, także
dokumentów przesyłanych jedynie ze wskazaniem linku do lokalizacji załącznika. W wypadku
przesłania dokumentów w innych formatach lub jedynie fotografii dokumentów, nie ma możliwości
zamieszczanie na nich uwag i komentarzy lub wprowadzania konkretnych zmian i modyfikacji w
treści dokumentu. Zapytania nieprzesłane w sposób określony powyżej pozostawione zostaną bez
rozpoznania.

5. Limit i warunki dodatkowe
Przedmiot sprzedawanych rzeczy jest bardzo różny i wymaga weryfikacji Twojego modelu działania
pod kątem istnienia wymogów dodatkowych przykładowo dla sprzedaży suplementów czy żywności wymagany jest wpis do Sanepidu – produkcja zabawek - tutaj również konieczne jest spełnienie
wymogów dodatkowych – aby działania te mogły być realizowane w ramach udziału w AIP
W przypadku pytań czy wątpliwości skontaktuj się z nami na growth@aip.link lub wnieś bezpośrednie
zgłoszenie prawne poprzez moduł komunikacji SIAIP.

