
REGULAMIN SIECI ANIOŁÓW BIZNESU 

FAST BUSINESS ANGELS 

  

  

§ 1. Zasady ogólne 

  

1. Sieć Aniołów Biznesu Fast Business Angels jest platformą, która jednoczy ze sobą 

Pomysłodawców i Przedsiębiorców oraz Aniołów Biznesu. 

  

2. Fast Business Angels umożliwia zrzeszanie osób poszukujących finansowania oraz 

Inwestorów gotowych do inwestycji kapitału w biznesowe Przedsięwzięcia we 

wszystkich fazach rozwoju. Niniejszy regulamin określa zakres działalności Fast 

Business Angels oraz zasady uczestnictwa w Fast Business Angels. 

  

  

§ 2. Definicje 

  

1. Pomysłodawca lub Przedsiębiorca - podmiot posiadający prawa  

do Przedsięwzięcia poszukujący kapitału na start lub rozwój biznesowego projektu. 

  

2. Przedsięwzięcie - projekt biznesowy zgłoszony do Fast Business Angels przez 

Pomysłodawcę lub Przedsiębiorcę. 

  

3. Inwestor - osoba prawna lub fizyczna widniejąca na liście Inwestorów Fast Business 

Angels. 

  

4. Baza Przedsięwzięć - baza zgłoszonych projektów biznesowych, które zostały 

pozytywnie ocenione przez Zarządzającego Fast Business Angels. 

  

5. Zarządzający Fast Business Angels - podmiot zarządzający Fast Business 

Angels. 



  

  

§ 3. Zakres działalności Fast Business Angels 

  

1. Fast Business Angels pośredniczy w kontaktach między Inwestorami i umożliwia 

zrzeszenie ze sobą dwóch stron. 

  

2. Fast Business Angels prowadzi Bazę Przedsięwzięć Fast Business Angels 

zgłoszonych przez Pomysłodawców lub Przedsiębiorców i umożliwia do niej dostęp 

Inwestorom Fast Business Angels. 

  

3. Zarządzający Fast Business Angels umożliwia przeprowadzanie prezentacji 

Przedsięwzięć Inwestorom zrzeszonym w Fast Business Angels. 

  

4. Zarządzający Fast Business Angels organizuje cykliczne spotkania Inwestorów  

z Pomysłodawcami lub Przedsiębiorcami. 

  

§ 4. Opłaty 

1. Pierwsze 3 (trzy) miesiące przynależności do sieci dla każdego nowego Inwestora 

są darmowe. 

2. Po darmowym okresie jest płatność: 

Akceptujemy zapłatę na okres minimum 6 (sześciu) miesięcy lub 12 (dwunastu) 

miesięcy. Odpowiednio jest to: 

a) 997 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) za okres 6 miesięcy obecności na 

liście Inwestorów Fast Business Angels, 

b) 1497 zł (tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt siedem) za okres 12 miesięcy obecności 

na liście Inwestorów Fast Business Angels, 

3. Płatność dla Pomysłodawcy lub Przedsiębiorcy za możliwość wysłania 1 (jednego) 

projektu wynosi 97 zł (dziewięćdziesiąt siedem). 

4. Fast Business Angels pobiera standardowo opłatę w formie success fee  

w wysokości 3% od kwoty zadeklarowanej przez Inwestora w umowie inwestycyjnej. 



5. Wszystkie kwoty są kwotami brutto. 

  

§ 5. Warunki przynależności Inwestora do Fast Business Angels 

  

1. Nadanie statusu Inwestora Fast Business Angels ma miejsce z chwilą wpisania na 

listę Inwestorów Fast Business Angels. Lista ma charakter poufny. 

2. Warunkami koniecznymi do uzyskania statusu Inwestora Fast Business Angels jest 

akceptacja niniejszego regulaminu i jego przestrzeganie, wypełnienie formularza 

rejestracyjnego oraz wykazywanie się gotowością finansową w wysokości minimum 

100 000 zł (sto tysięcy) własnych środków pieniężnych. 

3. Pierwsze 3 (trzy) miesiące widnienia na liście Inwestorów dla każdego nowego 

Inwestora są darmowe. 

4. Po spełnieniu kryteriów, Zarządzający Fast Business Angels podejmuje decyzję 

odnośnie nadania statusu Inwestora. Zarządzający Fast Business Angels ma prawo 

odmówić danej osobie przyjęcia do grona Inwestorów bez podawania przyczyny. 

5. Każdy Inwestor Fast Business Angels otrzymuje: 

a) dostęp do Przedsięwzięć widocznych w Bazie Przedsięwzięć Fast Business Angels, 

b) dostęp do nie mniej niż 12 (dwunastu) wyselekcjonowanych Przedsięwzięć w ciągu 

roku kalendarzowego, 

6. Każdy Inwestor zobowiązany jest do niewykorzystywania w sposób konkurencyjny 

informacji zawartych w nadesłanych Przedsięwzięciach oraz do nie przekazywania 

tychże informacji osobom trzecim, nie związanym z siecią aniołów biznesu. 

7. Inwestor Fast Business Angels może zostać skreślony z listy Inwestorów Fast 

Business Angels. Dotyczy to przypadków, w których Zarządzający Fast Business 

Angels uzna to za uzasadnione, w przypadku naruszenia regulaminu. 

8. W sytuacji skreślenia z listy Inwestorów Zarządzający Fast Business Angels 

dokonuje zwrotu wniesionej opłaty w proporcjach do upływu opłaconego okresu. 

9. Z chwilą skreślenia z listy Inwestorów, dana osoba traci status Inwestora Fast 

Business Angels. 

  

§ 6. Warunki przynależności Pomysłodawcy lub Przedsiębiorcy w Fast 

Business Angels 

  



1. Pomysłodawca lub Przedsiębiorca wysyłając projekt biznesowy akceptuje niniejszy 

regulamin. 

2. Koszt wysłania projektu do Fast Business Angels wynosi 97 zł. Każdy 

Pomysłodawca lub Przedsiębiorca po dokonaniu płatności otrzyma dodatkowo książkę 

w wersji elektronicznej autorstwa Oskara Jażdżyka "Sekrety 12 sposobów jak zdobyć 

pieniądze na firmę" na swoją skrzynkę e-mailową. 

3. Od momentu nadesłania projektu biznesowego, będzie on dostępny w Bazie 

Przedsięwzięć sieci Fast Business Angels 1 (jeden) rok kalendarzowy. 

  

§ 7. Odpowiedzialność 

  

1. Fast Business Angels, w tym Zarządzający Fast Business Angels nie ponoszą 

odpowiedzialności wobec Pomysłodawcy lub Przedsiębiorcy za brak pozyskania 

Inwestora dla nadesłanego Przedsięwzięcia. 

2. Fast Business Angels, w tym Zarządzający Fast Business Angels nie ponoszą 

odpowiedzialności za decyzje i rezultaty podjęte przez Inwestorów Fast Business 

Angels. Odpowiedzialność sieci Fast Business Angels, w tym Zarządzającego Fast 

Business Angels jest wyłączona w przypadku, kiedy Inwestor Fast Business Angels 

podjął własną decyzję co do inwestycji w dane Przedsięwzięcie oraz w przypadku, 

kiedy postanowił nie inwestować w Przedsięwzięcie. 

3. Fast Business Angels, w tym Zarządzający Fast Business Angels nie ponoszą 

odpowiedzialności za jakość, aktualność i prawdziwość danych przekazywanych przez 

Pomysłodawców lub Przedsiębiorców oraz Inwestorów Fast Business Angels. 

4. Wszystkie dane osobowe, zarówno Pomysłodawców lub Przedsiębiorców oraz 

Inwestorów przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. Nie są udostępniane podmiotom niezwiązanym ze społecznością Inwestorów 

Fast Business Angels, Pomysłodawców lub Przedsiębiorców. 

  

  

§ 8. Postanowienia końcowe 

  

1. Fast Business Angels udostępnia regulamin na stronie fastba.pl 

2. Fast Business Angels zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

regulaminie. 



3. Pomysłodawcy lub Przedsiębiorcy i Inwestorzy Fast Business Angels będą 

powiadamiani o zmianach regulaminu drogą e-mailową. 

4. W sytuacji wprowadzenia zmian w regulaminie, Pomysłodawcy lub Przedsiębiorcy  

i Inwestorzy Fast Business Angels w terminie 1 (jednego) miesiąca od momentu 

otrzymania wiadomości o zmianach mogą złożyć e-mailowe lub pisemne oświadczenie 

o braku akceptacji nowego regulaminu. Złożenie wyżej wymienionego oświadczenia 

powoduje skreślenie odpowiednio Inwestora z listy Inwestorów Fast Business Angels 

albo usunięciem Przedsięwzięcia z Bazy Przedsięwzięć Fast Business Angels.  

W przypadku zaistniałej sytuacji nastąpi proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty. Brak 

oświadczenia co do akceptacji nowego regulaminu równoznaczny jest z akceptacją 

nowego regulaminu. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 


