
Regulamin Promocji „Pomocny przelew – bez prowizji ”  

  

§ I Postanowienia wstępne  

1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „Pomocny przelew – bez prowizji ” 

(„Promocja”) jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy 

Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 

191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości 

opłaconym), świadcząca w Serwisie na rzecz Użytkownika usługi dodatkowe 

uregulowane w odrębnych regulaminach dostępnych na stronach Serwisu. 

(„Organizator”).  

2. Operatorem Serwisu jest Spółka Polskie Aplikacje Transakcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu (60-836), ul. Mickiewicza 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000745808, NIP: 7811977991, REGON:380882646, kapitał zakładowy130 000 

zł.  („Spółka”) 

3. Serwis – serwis internetowy Spółki dostępny pod oznaczeniem handlowym „Rachuneo 

Płatności” 

4. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu promocji „Pomocny 

przelew – bez prowizji ” („Regulamin”) i polega na tym, że w okresie jej trwania 

Organizator nie pobiera prowizji za Przelew za Płatności zleconych i wykonanych do 

Fundacji wymienionych na stronie Serwisu, w zakładce Pomoc -> Płatności.  

5. Promocja skierowana jest wyłącznie do zarejestrowanych w serwisie  Rachuneo 

Płatności („Serwis”) użytkowników korzystających z serwisu internetowego 

dostępnego pod oznaczeniem handlowym „Rachuneo Płatności”  zgodnie z warunkami 

określonymi w regulaminie  Przelewy, Usługi Plus oraz serwisu Rachuneo Płatności, 

spełniających postanowienia ww. regulaminów („Uczestnik”).  

  

§ II Zasady i przedmiot Promocji  

1. W okresie trwania Promocji Organizator nie pobiera prowizji za realizację usług 

„Przelew za Płatności” zleconych za pośrednictwem Serwisu na rachunki organizacji 

społecznych wymienionych na stronie Serwisu, w zakładce Pomoc -> Płatności.  

2. Promocja trwa od 02-12-2015 od godz. 00:00 do odwołania.  

 

§ III Reklamacje  

1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w § X 

Regulaminu Przelewy oraz w § XI Regulaminu usługi Plus dostępnego w Serwisie w 

zakładce w zakładce „Regulaminy”.  

 

§ IV Postanowienia końcowe  

1. Korzystając z usługi,  Przelewy, usługi Plus  oraz Serwisu w okresie objętym Promocją, 

Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.  

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Serwisie w zakładce „Regulaminy”.  


