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Warunki korzystania z Oprogramowania Comarch ERP Optima w wersji dla Biur Rachunkowych (dalej: BR) są 
regulowane przez dokument „Warunki korzystania i Gwarancji Oprogramowania Comarch ERP Optima i Comarch 
ERP Klasyka”. 

Zgodnie z założeniami „Warunków korzystania i Gwarancji Oprogramowania Comarch ERP Optima i Comarch 
ERP Klasyka” Klient Końcowy korzystający z Comarch ERP Optima w wersji BR jest uprawniony do korzystania 
z Oprogramowania do obsługi własnej działalności gospodarczej oraz do obsługi działalności gospodarczej osób 
trzecich wykonywanej przez Klienta Końcowego na podstawie odrębnych umów zawieranych w zakresie 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.  

Wersja Comarch ERP Optima dla Biur Rachunkowych może być oferowana tylko podmiotom, których nazwa 
jednoznacznie wskazuje na to, że świadczą usługi księgowe (np. biuro rachunkowe, doradztwo podatkowe, 
kancelaria podatkowa, itp.).  

Jeśli z nazwy nie wynika, że działalność opiera się na świadczeniu usług księgowych, wówczas Klient końcowy 
ma prawo zakupić Oprogramowanie Comarch ERP Optima w wersji dla BR po spełnieniu poniższych warunków: 

1. Okazanie dokumentu rejestrowego tj. KRS bądź wpisu do CEiDG w którym jako podstawową działalność 
wpisaną ma działalność numer PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe);   

2. Okazanie polisy ubezpieczeniowej OC dla Biur Rachunkowych; 

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione Klient Końcowy jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania 
wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. wyłącznie do obsługi własnej działalności gospodarczej. 
W szczególności Klient Końcowy nie jest uprawniony do wykorzystania Oprogramowania do obsługi więcej niż 
jednej prowadzonej działalności gospodarczej oraz korzystania z dwóch lub więcej baz danych Oprogramowania, 
zawierających informacje na temat więcej niż jednej działalności gospodarczej wykonywanej przez Klienta 
Końcowego.  

W przypadku udostępnienia Oprogramowania osobie trzeciej bez zgody Comarch, lub też wykorzystywania przez 
Klienta Końcowego Oprogramowania do obsługi podmiotów trzecich mimo nie spełnienia warunków dotyczących 
Biur Rachunkowych, Klient Końcowy będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej 10 000 zł za każde 
naruszenie. Comarch S.A. zastrzega sobie możliwość nałożenia kary umownej zgodnej z treścią „Warunków 
korzystania i Gwarancji Oprogramowania Comarch ERP Optima i Comarch ERP Klasyka”. 

Klient Końcowy będący Biurem Rachunkowym może zakupić wyłącznie moduły Oprogramowania w wersji BR, 
zakup modułów Oprogramowania w innej wersji jest niemożliwy. 


