
Bank Wosku Apis Mellifera

Procedura zakupu wosku
za tokeny BWAX

Wersja 1.1
Aktualizacja: 17-01-2023



Dostępna na: www.beeio.pl

Celem niniejszej procedury jest opisanie procesu zakupu
wosku pszczelego z zasobów Banku Wosku BeeIO rozliczanego
tokenami BWAX.
Token BWAX jest ilościowym bonem towarowym uprawniającym
do zakupu fizycznego wosku pszczelego z Banku Wosku
prowadzonego przez BeeIO S.A. wg parytetu 1 token = 1 kg
wosku.

Proces zakupu.

1. Tokenariusz przesyła wypełniony formularza zamówienia
(załącznik 1) na adres mailowy BeeIO contact@beeio.pl

2. BeeIO wysyła mailowo do nadawcy (na adres z którego
otrzymał dyspozycję) potwierdzenie otrzymania
poprawnego zamówienia wraz z informacjami niezbędnymi
do jego realizacji,

3. Jeśli w zamówieniu wystąpią braki uniemożliwiające jego
realizację, BeeIO przesyła prośbę o uzupełnienie braków
w zamówieniu,

4. BeeIO wystawia i przesyła kupującemu fakturę
5. Tokenariusz dokonuje płatności zgodnie z fakturą tj.:

- przesyła zadeklarowane w zamówieniu tokeny BWAX na
adres BeeIO (wskazany w dyspozycji)
- dokonuje płatności podatku VAT na wskazany rachunek

6. Po zaksięgowaniu płatności Tokenariusz otrzymuje
informację o terminie i lokalizacji odbioru wosku.

Informacje uzupełniające.

Bank Wosku BeeIO przechowuje zasoby wosku w różnych
lokalizacjach na terytorium różnych krajów. Aktualna i pełna lista
krajów jest na bieżąco publikowana na stronie internetowej
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http://www.beeio.pl/whitepaper/


BeeIO. Tokenariusz ma prawo zakupić i odebrać wosk w dowolnie
wybranym przez siebie magazynie BeeIO. Z uwagi na to, że w
różnych krajach mogą obowiązywać różne stawki VAT należy
mieć na uwadze, że całkowity (z podatkiem VAT) koszt nabycia
wosku za tokeny BWAX może być różny w zależności od
wybranego przez tokenariusza kraju odbioru wosku.
Dla transakcji spełniających warunki WNT stawka VAT wynosi
0%.

Możliwe są następujące formy dostawy wosku w ramach
wymiany BWAX:
- odbiór osobisty
- wysyłka kurierska
- wysyłka kurierska paletowa (tylko dla dostaw 500 kg

i wielokrotności 500 kg)

Koszty wysyłki kurierskiej są ponoszone przez tokenariusza wg
stawek aktualnych na dzień zgłoszenia.
Wysyłka kurierska i wysyłka kurierska paletowa realizowane są
w ramach państwa, w którym znajduje się wybrany magazyn.
Wysyłka kurierska i wysyłka kurierska paletowa z wyznaczoną
destynacją na obszarze Unii Europejskiej realizowane są
z magazynu zlokalizowanego w Polsce i wg polskich przepisów
podatkowych.

Wosk pszczeli przechowywany jest w zasobach BeeIO
standardowo w sztabach 5 kg. W przypadku, gdy interesariusz
zgłasza wolę odbioru ilości nie podzielnej przez 5 kg, wydawana
ilość wosku wypełniania jest sztabami 1 kg, 0.2 kg oraz 0.06 kg.

Terminy

Realizacja zamówień niezależnie od kraju przechowywania wosku
odbywa się do 7 dni roboczych. Nie mniej BeeIO zastrzega sobie
wydłużenie czasu realizacji zamówień do maksymalnie 30 dni
roboczych.
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Załącznik 1: Formularz zamówienia wosku za tokeny BWAX

Imię i Nazwisko lub Firma

NIP

Adres

Ilość tokenów BWAX / Wosku
(1 token BWAX = 1 kg wosku)

kg

Wybierz kraj / magazyn wosku:

Polska Węgry

Odbiór osobisty lub kurier:

Osobisty Kurier

Pełne dane teleadresowe dostawy kurierskiej:

Tokeny prześlę na portfel BeeIO w (zaznacz jeden):

portfel blockchain BSC:

……………………………………………

portfel giełdowy Kanga:

…………………………………………………

Uwaga: wysłanie tokenów na błędny adres oznacza brak
realizacji zamówienia i BeeIO nie bierze odpowiedzialności za
pomyłkę tokenariusza.
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