Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną
na stronie internetowej pod adresem www.myplacimy.pl
Zakres Regulamiu
1. Regulamin określa:
a) warunki korzystania ze strony internetowej pod adresem www.myplacimy.pl;
b) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez My Płacimy na rzecz Użytkownika;
c) zasady zawierania oraz wykonywania umów.
Definicje
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
spółka My Płacimy - My Płacimy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000624807, REGON 364769980, NIP 7792443767;
Strona internetowa - strona internetowa, za pomocą której spółka My Płacimy świadczy usługi
drogą elektroniczną opisane w Regulaminie, dostępna dla Użytkowników pod adresem
www.myplacimy.pl, która jest zarządzana przez spółkę My Płacimy;
Użytkownik - osoba fizyczna, podająca swoje dane osobowe w Formularzu, uprawniona
do reprezentacji Firmy, korzystająca ze Strony internetowej w zakresie usług świadczonych drogą
elektroniczną;
Firma - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. Z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), reprezentowany przez Użytkownika
Formularz - formularz ofertowy, umieszczony na Stronie internetowej, służący do wpisania
danych Użytkownika i Firmy w celu wykonania Umowy o świadczenie usług;
Umowa o świadczenie usług - Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, opisanych
w Regulaminie, zawarta pomiędzy Firmą a spółką My Płacimy;
Oferta - oferta zawarcia Umowy o zapewnienie płatności, przesłana przez Użytkownika spółce My
Płacimy za pomocą Formularza, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
Umowa o zapewnienie płatności - Umowa zawierana pomiędzy Firmą a spółką My Płacimy, dzięki
usługom świadczonym drogą elektroniczną, której zasadnicze elementy zawarte zostały w Ofercie;
Korzystanie ze Strony internetowej
1. Do korzystania ze Strony internetowej konieczne jest używanie sprawnego urządzenia z dostępem
do Internetu, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek:
a) Firefox 4.0 (lub nowszą);
b) Chrome 4.5 (lub nowszą);
c) Internet Explorer 9 (lub nowszą);
d) Safari 7 (lub nowszą).
2. Dla urządzeń mobilnych warunkiem wystarczającym jest posiadanie systemu operacyjnego Android
w wersji nie starszej niż 4.1 lub iOS w wersji nie starszej niż 7.1.
3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Strona internetowa jest przeznaczona
do korzystania wyłącznie dla Firm, reprezentowanych przez Użytkowników. W zakresie zwykłego
przeglądania, Strona internetowa jest dostępna dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń
wiekowych.
4. Korzystanie ze Strony internetowej w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, oznacza
potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w powyższych punktach 1., 2. i 3.
5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Strony internetowej samodzielnie, zgodnie
z jej przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa.
6. W zakresie danych weryfikowanych lub wprowadzanych przez Użytkownika za pośrednictwem
Formularza, Użytkownik zobowiązuje się podawać prawdziwe dane dotyczące Użytkownika oraz
jego Firmy.
7. Zakazane jest przekazywanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym
za pośrednictwem Strony internetowej.

Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Spółka My Płacimy świadczy drogą elektroniczną, na rzecz Firmy, usługi mające na celu
umożliwienie zawierania Umów o zapewnienie płatności.
2. Do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi w momencie akceptacji
postanowień Regulaminu za pośrednictwem Formularza. Firma jest związana treścią Regulaminu,
jeśli reprezentujący ją Użytkownik skorzysta z Formularza i w toku dalszych działań zawrze
ze spółką My Płacimy Umowę o zapewnienie płatności, której rozwiązanie jest warunkiem
koniecznym do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę My Płacimy na podstawie Umowy
o świadczenie usług wymaga wypełnienia danych w Formularzu, zaakceptowania Regulaminu,
udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wysłania zgłoszenia.
4. Spółka My Płacimy świadczy na podstawie Umowy o świadczenie usług następujące usługi na rzecz
Firmy:
a) pobranie z Formularza danych dotyczących Użytkownika i Firmy,
b) przygotowanie Oferty zawarcia Umowy o zapewnienie płatności, kierowanej przez
Użytkownika do spółki My Płacimy i wysyłkę tejże oferty na adres poczty elektronicznej spółki
My Płacimy oraz do wiadomości Użytkownika, na jego adres podany w Formularzu,
c) wysłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika decyzji o przyjęciu, bądź odrzuceniu
Oferty przez spółkę My Płacimy,
d) wysłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika Umowy o zapewnienie płatności (umowa
zawierana pomiędzy stronami na odległość, z użyciem środków komunikacji elektronicznej,
poprzez przyjęcie przez spółkę My Płacimy oferty Firmy i odesłanie Firmie drogą elektroniczną
decyzji o przyjęciu oferty bez stosowania Art. 66(1) kodeksu cywilnego).
5. Usługi świadczone drogą elektroniczną, wymienione w punktach 1 - 4 wykonywane są bezpłatnie.
6. Wykonanie Umowy o zapewnienie płatności nie zalicza się do usług świadczonych drogą
elektroniczną.
Ochrona danych osobowych
1. W celu wykonania Umowy o świadczenie usług wszelkie dane osobowe dotyczące Użytkownika
będą przetwarzane przez spółkę My Płacimy jako administratora danych na warunkach określonych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane celu weryfikacji tożsamości Użytkownika, wykonania Umowy
o świadczenie usług oraz Umowy o zapewnienie płatności. Podanie danych jest dobrowolne, przy
czym odmowa ich podania może w niektórych przypadkach oznaczać brak możliwości korzystania
z usług świadczonych przez spółkę My Płacimy.
3. Użytkownikowi, w zakresie, w jakim przetwarzane są jego dane osobowe przysługuje:
a) prawo dostępu do danych przetwarzanych przez spółkę My Płacimy;
b) prawo do sprostowania, lub usunięcia danych osobowych, jeżeli dane te są niepoprawne,
niekompletne, lub są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Spółka My Płacimy przetwarza powszechnie dostępne dane osobowe Użytkowników w celu
świadczenia oferowanych usług wskazanych w Regulaminie oraz Umowie o zapewnienie płatności.
Zawiadomienia
1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia będą przesyłane:
a) gdy kierowane do Firmy – w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej
Firmy udostępniony za pośrednictwem Formularza;
b) gdy kierowane do spółki My Płacimy – w formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru
na aktualny adres My Płacimy wskazany na stronie internetowej www.myplacimy.pl
2. Wszelka korespondencja będzie uznana za skutecznie doręczoną w przypadku doręczenia jej
na adres pocztowy lub przesłania wiadomości na adres poczty elektronicznej.

Odpowiedzialność
1. Rolą spółki My Płacimy, poprzez Stronę internetową, jest zapewnienie możliwości korzystania z
usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zawarcia Umowy o zapewnienie płatności.
2. Spółka My Płacimy dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości świadczonych usług, lecz nie
ponosi odpowiedzialności za niedostępność Strony internetowej spowodowaną zakłóceniami
technicznymi, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.
3. Odpowiedzialność My Płacimy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania usługi
na podstawie Umowy o świadczenie usług, Umowy o zapewnienie płatności oraz deliktu
związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną jest ograniczona do wysokości pięciuset
złotych. Spółka My Płacimy nie będzie odpowiadać za szkodę Użytkownika lub Firmy, którą
reprezentuje, w postaci utraconych korzyści. Odpowiedzialność spółki My Płacimy jest ograniczona
do odpowiedzialności z tytułu umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.
4. Spółka My Płacimy nie ponosi odpowiedzialności za wydaną decyzję o przyjęciu, bądź odrzuceniu
Oferty.
5. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do przypadków obowiązkowej
odpowiedzialności ustawowej.
6. Spółka My Płacimy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki podatkowe lub finansowe
obciążające Użytkownika lub Firmę, którą reprezentuje, wynikające z korzystania ze Strony
internetowej, zawarcia Umowy o świadczenie usług lub zawarcia Umowy o zapewnienie płatności.
7. Spółka My Płacimy nie ponosi odpowiedzialności za nierzetelną realizację umowy sprzedaży
i dostawy towarów, dóbr niematerialnych lub usług zakupionych przez Firmę, a opłaconych przez
spółkę My Płacimy w ramach wykonania Umowy o zapewnienie płatności.
Reklamacje
1. Użytkownik może złożyć spółce My Płacimy reklamację dotyczącą Strony Internetowej lub usług
świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę My Płacimy w formie pisemnej, na adres aktualnej
siedziby spółki My Płacimy.
2. Spółka My Płacimy rozpatruje reklamacje w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni
od dnia otrzymania reklamacji, przekazując odpowiedź w formie pisemnej. W przypadku
wydłużenia terminu odpowiedzi, spółka My Płacimy poinformuje Użytkownika lub Firmę, którą
reprezentuje, o wydłużonym, przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi.
Zmiana Regulaminu
1. Spółce My Płacimy przysługuje uprawnienie do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu następuje
poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu na Stronie internetowej.
2. Firmy, które zawarły Umowę o zapewnienie płatności są związane treścią Regulaminu
obowiązującego, który wówczas obowiązywał.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin, Umowa o świadczenie usług oraz Umowa o zapewnienie płatności podlegają prawu
polskiemu.
2. Spółka My Płacimy zastrzega, że model biznesowy świadczenia usług opisanych w Regulaminie
oraz Załączniku nr 1 do Regulaminu, a także majątkowe prawa autorskie do Regulaminu, Załącznika
nr 1 do Regulaminu, Umowy o zapewnienie płatności oraz innych dokumentów udostępnianych
przez spółkę My Płacimy, należą do niej i nie wyraża ona zgody na ich używanie przez Użytkownika
lub Firmę do własnych celów i nie wydaje takiej zgody osobom trzecim.
3. Spółka My Płacimy może przenieść prawa wynikające z Umowy o świadczenie usług na podmiot
trzeci bez zgody Firmy lub Użytkownika, który ją reprezentuje.
4. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikających z Regulaminu, Umów o świadczenie
usług oraz Umów o zapewnienie płatności będzie sąd właściwy dla siedziby spółki My Płacimy.
5. Regulamin wchodzi w życie 21 stycznia 2018 r.
Załączniki do Regulaminu
Załącznik nr 1 – Wzór Oferty

Załącznik nr 2 – Polityka Prywatności
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wzór Oferty
My Płacimy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań
KRS 0000624807 | NIP 7792443767 | REGON 364769980
Tel.: +48 735 925 845, E-mail: bok@myplacimy.pl

Jako Użytkownik strony internetowej udostępnionej pod adresem www.myplacimy.pl i jednocześnie osoba reprezentująca Firmę o
numerze NIP (numer podany w Formularzu), składam spółce My Płacimy ofertę zawarcia Umowy o zapewnienie płatności, której
istotne postanowienia są następujące:

1.

2.
3.

Umowa o zapewnienie płatności ma charakter ramowy, obustronnie profesjonalny i określa zasady, na jakich spółka My
Płacimy świadczyć będzie usługi zapewnienia płatności na rzecz Firmy, polegające na tym, że w okresie 10 tygodni od
daty zapewnienia płatności, zwolni Firmę z obowiązku spłaty wierzytelności objętych zapewnieniem płatności i spłaci je
na żądanie Wierzycieli. Firma upoważnia spółkę My Płacimy do spłaty wierzytelności, objętych zapewnieniem płatności,
w imieniu i na jej rzecz.
Za usługę zapewnienia płatności spółka My Płacimy naliczy Firmie opłatę o równowartości 9% wierzytelności objętej
zapewnieniem płatności, lecz nie mniej niż 10 złotych.
W terminie 10 tygodni od daty udzielenia zapewnienia płatności, Firma zwróci spółce My Płacimy pełną kwotę spłaconej
wierzytelności na jej rachunek bankowy. Firmie przysługują następujące rabaty od naliczonej opłaty, jeśli zwróci
wcześniej pełną kwotę spłaconej wierzytelności objętej zapewnieniem płatności:
a) 70% rabatu od opłaty przy zwrocie dokonanym do końca 3. tygodnia,

b)
c)
d)
e)
f)
g)
4.
5.
6.
7.

60% rabatu od opłaty przy zwrocie dokonanym w 4. tygodniu,
50% rabatu od opłaty przy zwrocie dokonanym w 5. tygodniu,
40% rabatu od opłaty przy zwrocie dokonanym w 6. tygodniu,
30% rabatu od opłaty przy zwrocie dokonanym w 7. tygodniu,
20% rabatu od opłaty przy zwrocie dokonanym w 8. tygodniu,
10% rabatu od opłaty przy zwrocie dokonanym w 9. tygodniu.

Spółka My Płacimy przyznaje Firmie limit na zakupy, objęty umową o zapewnienie płatności, w kwocie [kwota
wybranego limitu]. Limit na zakupy może zostać natychmiast zmniejszony w przypadku opóźnień Firmy w płatnościach
z dowolnego tytułu względem spółki My Płacimy.
Spółka My Płacimy może obciążyć Firmę kosztami utraconych korzyści, obliczonymi jako 0,9% kwoty zaległości za
każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w spłacie zobowiązania Firmy względem Spółki My Płacimy.
Spółka My Płacimy ma prawo naliczenia Firmie kosztów windykacji, dochodzenia i egzekucji należności zgodnie z
zasadami prawa polskiego.
Umowa jest zawierana na 1 rok i może być zmieniona za porozumieniem stron. Umowa może być rozwiązana przez każdą
ze stron z zachowaniem 1 – miesięcznego terminu wypowiedzenia.

Udzielam spółce My Płacimy pełnomocnictwa szczególnego do złożenia wniosku o pozyskanie za pośrednictwem Biura Informacji
Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77, danych gospodarczych z Biura Informacji
Kredytowej SA i Związku Banków Polskich z zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka
kredytowego.
Oświadczam, że moje dane osobowe, podane w niniejszej ofercie, są powszechnie dostępne w rozumieniu art. 43. ust. 1., pkt 9)
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez spółkę
My Płacimy w celu świadczenia usług opisanych w Regulaminie oraz Umowie o zapewnienie płatności.
Oferta zawarcia umowy na powyższych warunkach jest ważna przez 7 dni od daty wysłania. Decyzję o przyjęciu oferty wraz z
pismem wprowadzającym zmiany do powyższych warunków, niezmieniających istoty przedstawionej oferty, proszę przesłać na
podany poniżej adres e-mail.
Z poważaniem
Imię i nazwisko Użytkownika
NIP Firmy: (numer podany przez Użytkownika)
Telefon: (numer telefonu Użytkownika)
E-mail: (adres poczty elektronicznej Użytkownika)

