
 
 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH 

 

§ 1. Definicje 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

• Dzień Roboczy – każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo 
wolny od pracy.  

• Finansowo Biznes lub Platforma – platforma internetowa dostępna w ramach 
Serwisu pod adresem: https://www.biznes.finansowo.pl/. Ilekroć w Regulaminie 
jest mowa o Serwisie, rozumie się przez to również platformę Finansowo 
Biznes. 

• Instrument Płatniczy – zbiór procedur określonych niniejszym Regulaminem 
wykorzystywany przez Użytkownika do złożenia Zlecenia Płatniczego. 

• Konto – indywidualne konto prowadzone przez Usługodawcę dla Użytkownika, 
dostępne po zalogowaniu w Serwisie lub na Platformie Finansowo Biznes, przy 
wykorzystaniu którego Użytkownik może wprowadzać i zarządzać swoimi 
danymi, opisami i innymi elementami zamieszczonymi w Serwisie oraz 
korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. 

• Limit – maksymalna łączna wysokość środków przyjętych przez Usługodawcę 
dla jednego Użytkownika w każdym czasie, stanowiąca równowartość w 
walucie polskiej kwoty 2.000 euro, obliczonej przy zastosowaniu kursu 
średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w 
ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego. 

• Mała Instytucja Płatnicza – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną, wpisana do rejestru dostawców i wydawców pieniądza 
elektronicznego, prowadząca działalność w zakresie którejkolwiek z usług 
płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy i nieprowadząca 
działalności w zakresie usług płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7-
8 Ustawy. 

• Odbiorca – odbiorca środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji 
Płatniczej.  

• Rachunek – rachunek płatniczy prowadzony przez Usługodawcę na rzecz 
Użytkownika, na którym ewidencjonowane są środki pieniężne Użytkownika, 
służący do wykonywania Transakcji Płatniczych w rozumieniu niniejszego 
Regulaminu. 

• Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych. Regulamin 
stanowi umowę ramową w rozumieniu Ustawy. 

• Regulamin Platformy – regulamin platformy internetowej Finansowo Biznes 
dostępny pod adresem: 
https://biznes.finansowo.pl/regulaminy/regulamin_serwisu.pdf. 

https://www.biznes.finansowo.pl/
https://biznes.finansowo.pl/regulaminy/regulamin_serwisu.pdf


• Regulamin Serwisu – regulamin korzystania z serwisu Finansowo.pl dostępny 
pod adresem: https://www.finansowo.pl/regulamin/.   

• Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem: 
https://www.finansowo.pl/, którego właścicielem jest Usługodawca.   

• Silne Uwierzytelnienie – procedura umożliwiająca Usługodawcy weryfikację 
tożsamości Użytkownika i ochronę poufności jego danych. Silne 
Uwierzytelnienie w Serwisie odbywa się poprzez wpisanie przez Użytkownika 
w odpowiednim miejscu na Koncie Użytkownika indywidualnego kodu PIN 
wysłanego przez Usługodawcę wiadomością SMS na zweryfikowany numer 
telefonu komórkowego przypisany do Konta Użytkownika w Serwisie. Ważność 
indywidualnego kodu służącego Silnemu Uwierzytelnieniu wygasa po upływie 5 
minut od jego wysłania przez Usługodawcę. Podanie w Serwisie numeru 
telefonu komórkowego służącego Silnemu Uwierzytelnieniu lub jego zmiana 
wymaga zastosowania procedury Silnego Uwierzytelnienia.  

• Transakcja Płatnicza – zainicjowany przez Użytkownika, przy użyciu 
Instrumentu Płatniczego, transfer środków pieniężnych na rachunek bankowy 
Odbiorcy, realizowany na podstawie Zlecenia Płatniczego.  

• Trwały Nośnik Informacji – nośnik umożliwiający Użytkownikowi 
przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający 
dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i 
pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej 
postaci.  

• Umowa – umowa ramowa o świadczenie usług płatniczych przez 
Usługodawcę, zawierana z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, 
obejmująca prowadzenie Rachunku. 

• Usługodawca – Finansowo.pl SA z siedzibą w Warszawie (03-450) przy ul. 
Ratuszowej 11/300, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000930393, posiadająca NIP: 
1132593919, REGON: 140426822, e-mail: finansowo@finansowo.pl. 

• Ustawa – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 
(Dz.U.2020.794 t.j. z późn. zm.). 

• Użytkownik – Użytkownik w rozumieniu Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu 
Platformy, który zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu zawarł z 
Usługodawcą umowę o świadczenie usług płatniczych.  

• Zasilenie – doładowanie Rachunku na zasadach określonych w Regulaminie.  

• Zlecenie Płatnicze – oświadczenie Użytkownika skierowane do Usługodawcy 
poprzez Konto Użytkownika, zawierające polecenie wykonania Transakcji 
Płatniczej.   

2. Pojęcia pisane wielką literą, nie zdefiniowane w ust. 1 powyżej, mają znaczenie 
nadane im odpowiednio w Regulaminie Serwisu oraz Regulaminie Platformy.   

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

https://www.finansowo.pl/regulamin/
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1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę 
usług płatniczych w ramach Serwisu, w tym prawa i obowiązki Użytkownika i 
Usługodawcy wynikające z zawarcia Umowy. 

2. Usługodawca świadczy usługi określone w Regulaminie na podstawie wpisu do 
rejestru małych instytucji płatniczych, stanowiącego rejestr działalności 
regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców (numer UKNF: MIP71/2020). Organem nadzorującym działalność 
Usługodawcy jest Komisja Nadzoru Finansowego.  

3. Usługi płatnicze określone w niniejszym Regulaminie przeznaczone są wyłącznie 
dla Użytkowników Serwisu, posiadających zarejestrowane i zweryfikowane konto 
Pożyczkodawcy lub Konto Inwestora. Warunkiem korzystania z usług płatniczych 
jest dokonanie pełnej rejestracji Użytkownika w Serwisie. Zasady działania 
Serwisu oraz Platformy, w tym warunki świadczenia usług, wymagania techniczne 
korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkownika oraz Usługodawcy 
związane z funkcjonowaniem Serwisu określają odpowiednio: Regulamin Serwisu 
oraz Regulamin Platformy.   

4. Niniejszy Regulamin zawiera informacje, o których mowa w art. 27 Ustawy.  

 

§ 3. Zawarcie Umowy 

1. Zawarcie Umowy odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 
Usługi płatnicze udostępniane są tylko zarejestrowanym Użytkownikom, którzy 
przeszli pomyślną Weryfikację Obowiązkową w rozumieniu Regulaminu Serwisu.  

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu przez 
Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. Przed zawarciem Umowy Użytkownik 
zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. 

3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na spełnienie przez 
Usługodawcę obowiązku informacyjnego polegającego na udostępnieniu treści 
Umowy (Regulaminu) przed jej zawarciem w drodze udostępnienia Umowy 
(Regulaminu) na stronie internetowej Serwisu, albowiem strona ta umożliwia 
dostęp do treści Umowy (Regulaminu) oraz pozwala na odtworzenie 
przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.  

4. Po zawarciu Umowy Usługodawca przesyła Użytkownikowi potwierdzenie 
zawarcia Umowy i jej treść na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta 
Użytkownika w Serwisie.  

5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.  

 

§ 4. Transakcje Płatnicze 

A. Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika 
usług płatniczych polegających na wykonywaniu Transakcji Płatniczych 
zainicjowanych przez Użytkownika przy użyciu Instrumentu Płatniczego, w tym 
transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy Użytkownika lub 
u innego dostawcy usług płatniczych.  



2. Podstawowym celem świadczenia usług płatniczych przez Usługodawcę jest 
umożliwienie Użytkownikowi będącemu Pożyczkodawcą lub Inwestorem transferu 
środków pieniężnych stanowiących przedmiot Umowy Pożyczki w rozumieniu 
Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Platformy, zaewidencjonowanych na 
Rachunku, na rachunek bankowy Odbiorcy będącego Pożyczkobiorcą.  

 

B. Rachunek 

1. W celu umożliwienia Użytkownikowi wykonywania Transakcji Płatniczych 
Usługodawca otwiera i prowadzi na rzecz Użytkownika Rachunek. Rachunek 
otwierany jest i prowadzony wyłącznie w celu wykonania usług płatniczych 
opisanych w niniejszym Regulaminie. 

2. Przed zawarciem Umowy Usługodawca przekazuje Użytkownikowi, w postaci 
papierowej albo elektronicznej, dokument dotyczący opłat pobieranych z tytułu 
usług świadczonych w związku z prowadzeniem Rachunku, w celu umożliwienia 
Użytkownikowi porównania ofert dostawców prowadzących rachunki.  

3. Walutą Rachunku jest waluta polska – złoty polski (PLN). 

4. Zasilenie salda Rachunku następuje poprzez przelew na Rachunek środków 
pieniężnych z rachunku płatniczego prowadzonego przez innego dostawcę usług 
płatniczych, dla którego walutą jest złoty polski (PLN). Środki zaewidencjonowane 
na Rachunku nie są w żaden sposób oprocentowane, a Użytkownik nie uzyskuje 
żadnych pożytków z tytułu ich wpłacenia na Rachunek.  

5. Niezwłocznie po Zasileniu Rachunku Usługodawca udostępnia Użytkownikowi, za 
pośrednictwem jego Konta w Serwisie, informacje:  

a) umożliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej będącej przedmiotem 
Zasilenia i w stosownych przypadkach płatnika, a także wszelkie inne 
informacje przekazane Użytkownikowi w związku z wykonaniem transakcji; 

b) o kwocie transakcji płatniczej będącej przedmiotem Zasilenia; 

c) o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu Rachunku. 

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca prowadzi działalność w 
zakresie usług płatniczych w charakterze Małej Instytucji Płatniczej, o której mowa 
w Dziale VIB Ustawy, w konsekwencji czego obowiązuje go limit łącznej wysokości 
środków przyjętych dla jednego Użytkownika, na warunkach wskazanych w ust. 7 
poniżej.   

7. Łączna wysokość środków pieniężnych przyjętych przez Usługodawcę dla 
jednego Użytkownika nie może przekroczyć w każdym czasie równowartości 
w walucie polskiej kwoty 2.000 euro, obliczonej przy zastosowaniu kursu 
średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (NBP), obowiązującego 
w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego. 

8. Z uwagi na zmiany kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP, równowartość 
Limitu podlega aktualizacji każdego pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, o 
godz. 00:00.  

9. Usługodawca informuje Użytkownika za pośrednictwem Serwisu o aktualnej 
dozwolonej kwocie Zasilenia, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą przyjętą przez 
Usługodawcę dla Użytkownika, a kwotą Limitu (Maksymalna Kwota Zasilenia). 



Przy ustalaniu kwoty przyjętej przez Usługodawcę dla Użytkownika w danym 
czasie nie uwzględnia się kwot, w stosunku do których Usługodawca otrzymał 
Zlecenia Płatnicze. 

10. Użytkownik, każdorazowo przed Zasileniem Rachunku, zobowiązany jest 
sprawdzić saldo Rachunku oraz aktualną Maksymalną Kwotę Zasilenia. 
Użytkownik może zasilić Rachunek wyłącznie do wysokości Maksymalnej 
Kwoty Zasilenia, tj. do wysokości aktualnie obowiązującego Limitu. 
Zasilenie Rachunku powyżej Maksymalnej Kwoty Zasilenia jest zabronione i 
stanowi naruszenie Regulaminu.  

11. W przypadku Zasilenia przez Użytkownika Rachunku ponad obowiązującą kwotę 
Limitu Usługodawca, z chwilą przyjęcia środków, dokona ich automatycznej 
blokady, w wysokości przekraczającej obowiązujący Limit. Niezwłocznie po 
przyjęciu środków Usługodawca dokona ich zwrotu Użytkownikowi w wysokości 
przekraczającej równowartość Limitu. Zwrot środków na rzecz Użytkownika 
dokonywany jest na rachunek płatniczy, obciążony w wyniku realizacji Zasilenia 
(pierwotnego Zlecenia Płatniczego). W przypadku, gdy rachunek, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym został zamknięty, zwrot środków następuje na jeden ze 
zweryfikowanych rachunków bankowych przypisanych do Konta Użytkownika. 

12. W przypadku przekroczenia na Rachunku kwoty Limitu wskutek zmiany kursu 
średniego euro, o której mowa w ust. 8 powyżej Usługodawca, z chwilą zmiany 
kursu dokona automatycznej blokady środków w wysokości przekraczającej kwotę 
nowo obowiązującego Limitu oraz dokona zwrotu tych środków na jeden ze 
zweryfikowanych rachunków bankowych przypisanych do Konta Użytkownika.  

13. Z tytułu zwrotu środków, o którym mowa w ust. 11 i 12 powyżej, Usługodawca nie 
pobiera od Użytkownika żadnych opłat ani prowizji.  

 

C. Zlecenia Płatnicze 

1. Usługodawca przeprowadza Transakcje Płatnicze na podstawie składanych przez 
Użytkownika Zleceń Płatniczych.  

2. Zlecenia Płatnicze mogą być składane przez Użytkownika wyłącznie za 
pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem Instrumentu Płatniczego. Wydanie i 
korzystanie z Instrumentu Płatniczego jest nieodpłatne.   

3. W celu realizacji Zlecenia Płatniczego na Rachunku Użytkownika muszą 
znajdować się środki pieniężne w kwocie niezbędnej do wykonania Zlecenia 
Płatniczego. Złożenie Zlecenia Płatniczego wymaga jego autoryzacji na 
warunkach wskazanych w Regulaminie.  

4. W związku z obowiązującym Limitem, maksymalna kwota Transakcji Płatniczej nie 
może przekroczyć równowartości w walucie polskiej kwoty 2.000 euro, obliczonej 
przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w 
ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego. 

5. Autoryzacja Zlecenia Płatniczego złożonego przez Użytkownika w Serwisie 
następuje poprzez: 

a) zalogowanie na Konto Użytkownika w Serwisie i pozostawanie zalogowanym 
przez cały proces składania Zlecenia Płatniczego, 



b) kliknięcie przez Użytkownika w przycisk potwierdzający wolę złożenia 
Zlecenia Płatniczego i ewentualnie ponowną akceptację tego Zlecenia 
Płatniczego,  

c) zastosowanie procedury Silnego Uwierzytelnienia.  

6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, przeprowadzenie 
Zlecenia Płatniczego możliwe jest wyłącznie:  

a) w stosunku do Odbiorców (Pożyczkobiorców) będących Użytkownikami 
Serwisu, wobec których Użytkownik wyraził wolę zawarcia Umowy Pożyczki w 
rozumieniu i na warunkach zawartych w Regulaminie Serwisu lub Regulaminie 
Platformy albo 

b) na zweryfikowany rachunek bankowy przypisany do Konta Użytkownika 
(Pożyczkodawcy lub Inwestora) w Serwisie – w przypadku przelewu (wypłaty) 
środków z Rachunku.  

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, momentem otrzymania Zlecenia Płatniczego jest 
moment, w którym Zlecenie Płatnicze zostało otrzymane przez Usługodawcę. W 
przypadku gdy Usługodawca otrzymuje Zlecenie Płatnicze w dniu niebędącym dla 
Usługodawcy Dniem Roboczym, uznaje się, że Zlecenie Płatnicze zostało 
otrzymane pierwszego Dnia Roboczego po tym dniu. Nie obciąża się Rachunku 
Użytkownika przed otrzymaniem Zlecenia Płatniczego.  

8. W przypadku Zleceń Płatniczych składanych w stosunku do Odbiorców 
(Pożyczkobiorców) będących Użytkownikami Serwisu, wobec których Użytkownik 
wyraził wolę zawarcia Umowy Pożyczki w rozumieniu i na warunkach zawartych 
w Regulaminie Serwisu lub Regulaminie Platformy, za moment otrzymania 
Zlecenia Płatniczego do celów określonych w ust. 10 poniżej, uznaje się:  

a) w przypadku Zleceń Płatniczych składanych przez Pożyczkodawcę zgodnie z 
Regulaminem Serwisu – początek dnia Finalizacji Wniosku Pożyczkowego, w 
rozumieniu Regulaminu Serwisu; 

b) w przypadku Zleceń Płatniczych składanych przez Inwestorów zgodnie z 
Regulaminem Platformy – początek dnia, w którym upływa Termin Zasilenia, 
w rozumieniu Regulaminu Platformy. 

Jeżeli dzień ten nie jest dla Usługodawcy Dniem Roboczym uznaje się, że Zlecenie 
Płatnicze zostało otrzymane pierwszego Dnia Roboczego po tym dniu. Do czasu 
Finalizacji Wniosku Pożyczkowego lub upływu Terminu Zasilenia, Zlecenie 
Płatnicze, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, uznaje się za 
nieotrzymane przez Usługodawcę.   

9. Z chwilą rozpoczęcia przez Pożyczkobiorcę Finalizacji Wniosku Pożyczkowego w 
rozumieniu Regulaminu Serwisu bądź z chwilą Zasilenia Rachunku przez 
Inwestora w rozumieniu Regulaminu Platformy, następuje tymczasowa blokada 
środków pieniężnych na Rachunku Użytkownika (Pożyczkodawcy / Inwestora), do 
czasu (odpowiednio) ukończenia Finalizacji albo upływu Terminu Zasilenia, w 
wysokości stanowiącej równowartość kwoty Transakcji Płatniczej. 

10. Usługodawca jest obowiązany doprowadzić do uznania rachunku płatniczego 
dostawcy Odbiorcy kwotą Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Użytkownika 
nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu Zlecenia 
Płatniczego.  



11. Czas realizacji Zlecenia Płatniczego może ulec wydłużeniu, jeżeli dostawcy 
biorący udział w Transakcji Płatniczej wstrzymają transfer środków w celu 
wyjaśnienia okoliczności, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.  

12. Użytkownik nie może odwołać Zlecenia Płatniczego od chwili jego otrzymania 
przez Usługodawcę, z wyjątkiem:  

a) Zleceń Płatniczych, o których mowa w ust. 6 lit. a) powyżej, składanych przez 
Pożyczkodawcę zgodnie z Regulaminem Serwisu, które Użytkownik może 
odwołać w dowolnym momencie, do czasu Finalizacji Wniosku Pożyczkowego 
przez Pożyczkobiorcę, poprzez anulowanie złożonej Oferty za pośrednictwem 
Konta Użytkownika w Serwisie; 

b) Zleceń Płatniczych, o których mowa w ust. 6 lit. a) powyżej, składanych przez 
Inwestorów zgodnie z Regulaminem Platformy, które Użytkownik może 
odwołać w ciągu 4 dni, licząc od dnia następującego po dniu złożenia Zlecenia 
Płatniczego, poprzez anulowanie złożonej Oferty za pośrednictwem Konta 
Użytkownika w Serwisie.  

13. Usługodawca może odmówić realizacji Zlecenia Płatniczego w przypadku, gdy: 

a) Zlecenie Płatnicze nie zostało należycie autoryzowane lub w treści Zlecenia 
Płatniczego występują nieprawidłowości, w tym braki, uniemożliwiające jego 
realizację, albo informacje podane w tym zakresie są nieprawdziwe lub 
fikcyjne; 

b) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Zlecenie Płatnicze jest niezgodne z 
przepisami prawa, regułami uczciwego obrotu lub postanowieniami 
Regulaminu; 

c) obowiązek odmowy realizacji Zlecenia Płatniczego wynika z mających 
zastosowanie przepisów prawa.  

14. W przypadku odmowy realizacji Zlecenia Płatniczego Usługodawca: 

a) niezwłocznie zwraca środki pieniężne będące przedmiotem danej Transakcji 
Płatniczej – jeżeli uprzednio Rachunek został już obciążony kwotą tego 
Zlecenia Płatniczego. Zwrócone środki zostaną zaewidencjonowane na 
Rachunku Użytkownika. Postanowienia § 4 pkt B ust. 11 Regulaminu stosuje 
się odpowiednio; 

b) niezwłocznie powiadamia Użytkownika o odmowie realizacji Zlecenia 
Płatniczego oraz jeżeli to możliwe, o przyczynach odmowy – chyba, że 
powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy odrębnych przepisów.  

15. Zlecenie Płatnicze, którego wykonania odmówiono, dla celów oceny 
odpowiedzialności za jego wykonanie, uznaje się zgodnie z Ustawą za 
nieotrzymane.  

16. Użytkownik niezwłocznie powiadamia Usługodawcę za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: finansowo@finansowo.pl o stwierdzonych 
nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach 
Płatniczych. Jeżeli Użytkownik nie dokona powyższego powiadomienia w terminie 
13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku albo od dnia, w którym Transakcja 
Płatnicza miała być wykonana, roszczenia Użytkownika względem Usługodawcy 
z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych 
Transakcji Płatniczych wygasają. 



17. Niezwłocznie po obciążeniu Rachunku Użytkownika kwotą indywidulanej 
Transakcji Płatniczej Usługodawca dostarcza Użytkownikowi, na adres poczty 
elektronicznej przypisany do Konta Użytkownika w Serwisie, informacje: 

a) umożliwiające zidentyfikowanie Transakcji Płatniczej i w stosownych 
przypadkach Odbiorcy; 

b) o kwocie Transakcji Płatniczej w walucie, w której obciążono Rachunek lub w 
walucie, w której zostało złożone Zlecenie Płatnicze; 

c) o kwocie wszelkich opłat z tytułu Transakcji Płatniczej; 

d) o dacie otrzymania Zlecenia Płatniczego.  

18. Użytkownik może wymagać, aby informacje, o których mowa w ust. 17 powyżej, 
były mu dostarczane lub udostępniane okresowo, co najmniej raz w miesiącu, 
bezpłatnie. Usługodawca udostępni te dane w formie wyciągu w formie papierowej 
lub na innym Trwałym Nośniku Informacji, w tym w formie pliku dostępnego do 
wygenerowania i pobrania z Serwisu, a więc w sposób umożliwiający 
Użytkownikowi przechowywanie i odtwarzanie tych informacji w niezmienionej 
postaci.  

19. Usługodawca jest uprawniony do czasowego zablokowania dostępu do Konta 
Użytkownika lub Rachunku Użytkownika, a tym samym do zablokowania 
Instrumentu Płatniczego, w przypadku:  

a) gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa Instrumentu Płatniczego; 

b) korzystania z niego przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem, 
Regulaminem Serwisu, Regulaminem Platformy, przepisami prawa lub 
regułami uczciwego obrotu;  

c) podejrzenia korzystania z Konta Użytkownika lub Rachunku przez osoby 
nieuprawnione;  

d) podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanych Transakcji 
Płatniczych.  

20. Usługodawca poinformuje Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej 
lub w inny wybrany sposób, o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika lub 
Rachunku, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jego zablokowaniu, chyba 
że przekazanie informacji o zablokowaniu będzie nieuzasadnione ze względów 
bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. Usługodawca 
odblokowuje Instrument Płatniczy albo zastępuje go nowym, jeżeli przestały 
istnieć podstawy do utrzymywania blokady.  

21. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania w bezpiecznym miejscu oraz 
nieudostępniania osobom trzecim hasła logowania do Serwisu, Platformy oraz 
wszelkich innych danych umożliwiających korzystanie z Konta Użytkownika oraz 
Rachunku, a także umożliwiających dokonywanie autoryzacji składanych Zleceń 
Płatniczych.  

22. Użytkownik zobowiązany jest:  

a) korzystać z Instrumentu Płatniczego zgodnie z Umową, a z chwilą otrzymania 
Instrumentu Płatniczego podjąć niezbędne środki służące zapobieżeniu 
naruszeniu indywidualnych danych uwierzytelniających, w szczególności 



przechowywać Instrument Płatniczy z zachowaniem należytej staranności 
oraz nie udostępniać go osobom nieuprawnionym; 

b) zgłaszać niezwłocznie Usługodawcy stwierdzenie utraty, kradzieży, 
przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Instrumentu Płatniczego lub 
nieuprawnionego dostępu do tego Instrumentu; 

c) zgłaszać niezwłocznie Usługodawcy stwierdzenie utraty, kradzieży, 
przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty SIM (w tym telefonu z 
kartą SIM) z numerem telefonu komórkowego podanym podczas rejestracji w 
Serwisie, przeznaczonym do Silnego Uwierzytelnienia.  

23. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 22 powyżej Użytkownik powinien dokonać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: finansowo@finansowo.pl. 

24. W przypadku wystąpienia oszustwa lub podejrzenia jego wystąpienia lub 
wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, Usługodawca stosuje bezpieczną 
procedurę powiadamiania Użytkownika o takiej okoliczności. Jeżeli po 
stwierdzeniu wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia oszustwa lub wystąpienia 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, Usługodawca ustali, że Użytkownik nie utracił 
kontroli nad numerem telefonu komórkowego lub adresem e-mail podanym w 
Serwisie, powiadomienia o których mowa w zdaniu pierwszym dokonuje 
telefonicznie lub elektronicznie z użyciem tego numeru telefonu lub adresu e-mail 
Użytkownika. W przypadku pewności lub jakichkolwiek wątpliwości wskazujących 
na możliwą utratę przez Użytkownika kontroli nad tym numerem telefonu oraz tym 
adresem e-mailowym, Usługodawca podejmuje środki w celu innego 
bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem, nie wyłączając korespondencji pocztą 
tradycyjną bądź dodatkowej weryfikacji innych kanałów komunikacji. 

 

§ 5. Opłaty i prowizje 

1. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat i prowizji z tytułu świadczenia usług 
płatniczych oraz wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług 
płatniczych na podstawie Regulaminu. Wszelkie zmiany w tym zakresie odbywać 
się będą na warunkach określonych w § 8 Regulaminu.   

2. Zgodnie z Ustawą, Usługodawca przekazuje Użytkownikowi, nieodpłatnie, co 
najmniej raz w roku kalendarzowym, zestawienie opłat za usługi powiązane z 
Rachunkiem, pobranych w okresie objętym zestawieniem. W przypadku 
rozwiązania Umowy dostawca przekazuje Użytkownikowi, nie później niż w 
terminie 2 tygodni od dnia rozwiązania Umowy, zestawienie opłat za okres, za 
który nie było sporządzone zestawienie opłat, do dnia rozwiązania Umowy. 
Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę, aby zestawienia, o których 
mowa w niniejszym ustępie, były mu przekazywane w formie elektronicznej, 
wysłanej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika w Serwisie. Na 
wyraźne żądanie Użytkownika Usługodawca przekazuje mu zestawienie opłat w 
formie papierowej. 

 

§ 6. Zasady odpowiedzialności 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu, w przypadku 
wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej Usługodawca niezwłocznie, 
nie później jednak niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu 



stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej, którą został 
obciążony Rachunek Użytkownika, lub po dniu otrzymania stosownego 
zgłoszenia, zwraca Użytkownikowi kwotę nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej, 
z wyjątkiem przypadku, gdy Usługodawca ma uzasadnione i należycie 
udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w 
formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw. W razie braku 
zgłoszenia Usługodawca przywraca obciążony Rachunek do stanu, jaki istniałby, 
gdyby nie miała miejsce nieautoryzowana Transakcja Płatnicza. Postanowienia § 
4 pkt B ust. 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

2. Użytkownik odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze do wysokości 
równowartości w walucie polskiej 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu 
średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania Transakcji 
Płatniczej, jeżeli nieautoryzowana Transakcja Płatnicza jest skutkiem: 

a) posłużenia się utraconym przez Użytkownika albo skradzionym 
Użytkownikowi Instrumentem Płatniczym lub 

b) przywłaszczenia Instrumentu Płatniczego.  

3. Postanowienia ust. 2 powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy: 

a) Użytkownik nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub 
przywłaszczenia Instrumentu Płatniczego przed wykonaniem Transakcji 
Płatniczej, z wyjątkiem przypadku, gdy Użytkownik działał umyślnie, lub 

b) utrata Instrumentu Płatniczego przed wykonaniem Transakcji Płatniczej 
została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony pracownika, 
agenta lub oddziału Usługodawcy lub podmiotu świadczącego na jego rzecz 
usługi, o których mowa w art. 6 pkt 10 Ustawy.  

4. Użytkownik odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze w pełnej 
wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub 
będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z 
obowiązków, o których mowa w § 4 pkt C ust. 22 lit. a)-b) Regulaminu.  

5. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 4 pkt C ust. 22 lit. b) Regulaminu, 
Użytkownik nie odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze, chyba że 
Użytkownik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej.  

6. Jeżeli Usługodawca nie zapewnia Użytkownikowi odpowiednich środków 
umożliwiających dokonanie w każdym czasie zgłoszenia, o którym mowa w § 4 
pkt C ust. 22 lit. b) Regulaminu, Użytkownik nie odpowiada za nieautoryzowane 
Transakcje Płatnicze, chyba że Użytkownik doprowadził umyślnie do 
nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej.   

7. W przypadku gdy Zlecenie Płatnicze jest składane bezpośrednio przez 
Użytkownika, Usługodawca ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej, z wyłączeniem 
przypadków gdy: 

a) Usługodawca udowodni, że rachunek dostawcy Odbiorcy został uznany 
zgodnie z przepisami Ustawy i Regulaminem; 

b) roszczenia Użytkownika wygasły wskutek upływu terminu, o którym mowa w 
§ 4 pkt C ust. 16 Regulaminu; 



c) Zlecenie Płatnicze zostało wykonane zgodnie z unikatowym identyfikatorem 
(którym jest nr rachunku bankowego Odbiorcy), wskazanym przez 
Użytkownika w treści Zlecenia Płatniczego, bez względu na dostarczone przez 
Użytkownika inne informacje dodatkowe; 

d) niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej wynikało z siły 
wyższej lub gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia 
Płatniczego wynikało z innych przepisów prawa. 

8. Jeżeli Usługodawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z ust. 7 powyżej, 
niezwłocznie zwraca Użytkownikowi kwotę niewykonanej lub nienależycie 
wykonanej Transakcji Płatniczej albo w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z 
Rachunku, przywraca obciążony Rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nie 
miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej. 
Postanowienia § 4 pkt B ust. 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

9. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Transakcji Płatniczej obejmuje również opłaty oraz odsetki, którymi 
został obciążony Użytkownik w rezultacie niewykonania lub nienależytego, w tym 
opóźnionego, wykonania Transakcji Płatniczej.  

10. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Płatniczej 
zainicjowanej przez Użytkownika Usługodawca, bez względu na 
odpowiedzialność, o której mowa w ust. 7 powyżej, na wniosek Użytkownika 
podejmuje niezwłoczne działania w celu prześledzenia Transakcji Płatniczej i 
powiadomienia Użytkownika o ich wyniku, przy czym czynności te są dla 
Użytkownika bezpłatne. 

11. Jeżeli rachunek płatniczy dostawcy Odbiorcy został uznany zgodnie z przepisami 
Ustawy i zgodnie z niniejszym Regulaminem, dostawca Odbiorcy ponosi 
odpowiedzialność wobec Odbiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Transakcji Płatniczej.  

12. Jeżeli dostawca Odbiorcy ponosi odpowiedzialność zgodnie z ust. 11 powyżej, 
niezwłocznie przekazuje do dyspozycji Odbiorcy kwotę Transakcji Płatniczej albo 
gdy Odbiorca korzysta z rachunku płatniczego, uznaje rachunek płatniczy 
Odbiorcy odpowiednią kwotą w celu doprowadzenia rachunku płatniczego do 
stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Transakcji Płatniczej. Postanowienia § 4 pkt B ust. 11 Regulaminu 
stosuje się odpowiednio. 

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane lub wstrzymane 
Transakcje Płatnicze, blokady Rachunku lub zamrożenie wartości majątkowych, 
jeżeli dokonanie tych czynności zostało wykonane w celu realizacji przepisów o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub wykonania decyzji właściwego organu, w 
tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.  

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowe zablokowanie dostępu do 
Konta Użytkownika w przypadkach, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
Regulaminie Serwisu lub Regulaminie Platformy oraz za odmowę realizacji 
Zlecenia Płatniczego.  

 

 



§ 7. Rozwiązanie Umowy 

1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, z zachowaniem 1-
miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego 
tytułu. Wypowiedzenia Umowy można dokonać w formie pisemnej poprzez 
przesłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Usługodawcy lub w formie 
elektronicznej, poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: 
finansowo@finansowo.pl. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu 
wypowiedzenia.  

2. Usługodawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia w formie pisemnej lub na innym Trwałym Nośniku Informacji.  

3. Usługodawca może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w 
przypadku, gdy: 

a) Usługodawca ustali, że Użytkownik korzysta z usług świadczonych przez 
Usługodawcę z naruszeniem Regulaminu, Regulaminu Serwisu, Regulaminu 
Platformy, przepisów prawa lub reguł uczciwego obrotu; 

b) Użytkownik pomimo wezwania nie uzupełnił danych wymaganych przepisami 
prawa oraz nie przedstawił stosownych dokumentów potwierdzających 
przekazane dane na żądanie Usługodawcy; 

c) Usługodawca ustali, że Użytkownik przy zawieraniu Umowy podał 
nieprawdziwe dane lub informacje, a w szczególności posłużył się 
nieprawdziwymi, sfałszowanymi lub nieważnymi dokumentami; 

d) Użytkownik prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego 
dostępu do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, w szczególności 
poprzez przełamywanie zabezpieczeń.  

4. Z zastrzeżeniem § 4 pkt C ust. 12 Regulaminu, rozwiązanie Umowy jest 
równoznaczne z odwołaniem złożonych przez Użytkownika Zleceń Płatniczych 
oraz brakiem możliwości składania nowych. W przypadku, gdy zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu, Zlecenie Płatnicze nie może zostać 
odwołane przez Użytkownika, Usługodawca dokona realizacji Zlecenia 
Płatniczego na warunkach przewidzianych w Regulaminie oraz Regulaminie 
Serwisu lub Regulaminie Platformy.  

5. Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie oświadczenia złożonego przez 
Usługodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia, Użytkownik nie może 
ponownie skorzystać z usług płatniczych świadczonych za pośrednictwem 
Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy. 

6. Zważywszy, że świadczenie usług płatniczych, o których mowa w niniejszym 
Regulaminie, dostępne jest wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych w 
Serwisie, Umowa ulega rozwiązaniu najpóźniej w momencie rozwiązania umowy 
o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, co oznacza, że 
oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą 
elektroniczną w ramach Serwisu, dokonane przez Użytkownika lub Usługodawcę, 
odnosi się równocześnie do Umowy, nawet jeśli nie wynika to wyraźnie z 
oświadczenia o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy. 

7. Umowa wygasa z chwilą śmierci Użytkownika, a środki pieniężne pozostające na 
Rachunku (za wyjątkiem środków wypłaconych uprawnionym do tego podmiotom, 



o których mowa w art. 39a Ustawy) zostaną wypłacone spadkobiercom 
Użytkownika, po przedstawieniu wymaganych prawem dokumentów 
potwierdzających ich prawo do spadku (przede wszystkim sądowe postanowienie 
o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny zarejestrowany akt poświadczenia 
dziedziczenia) oraz dokonany dział spadku (w przypadku występowania więcej niż 
jednego spadkobiercy).  

8. W przypadku, gdy po zakończeniu Umowy na Rachunku Użytkownika pozostaną 
jakiekolwiek środki, którymi Użytkownik nie zadysponował przed zakończeniem 
Umowy, Usługodawca będzie uprawniony do wykonania przelewu tych środków 
na jeden ze zweryfikowanych rachunków bankowych Użytkownika w Serwisie.  

9. Rozwiązanie Umowy nie powoduje rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą 
elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności nie oznacza likwidacji Konta 
Użytkownika w Serwisie lub na Platformie. 

10. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, Użytkownik może od niej odstąpić bez 
podania przyczyny. Użytkownik odstępuje od Umowy poprzez złożenie 
jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone 
w formie elektronicznej lub na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 
przez Użytkownika oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu. W celu 
złożenia oświadczenia Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.  

11. Składając Zlecenie Płatnicze przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o 
którym mowa w ust. 10 powyżej, Użytkownik wnosi o rozpoczęcie świadczenia 
usług wynikających z Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, 
w konsekwencji czego prawo do odstąpienia od Umowy, w zakresie otrzymanego 
przez Usługodawcę Zlecenia Płatniczego, zostaje wyłączone. W takim wypadku 
Usługodawca ma prawo żądać zapłaty za usługi już zrealizowane.  

 

§ 8. Zmiany Regulaminu  

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie z 
ważnych przyczyn, w szczególności spowodowanych potrzebą zmian w aspekcie 
technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia 
działalności Usługodawcy, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu, 
Platformy lub ofercie Usługodawcy.  

2. Usługodawca informuje o proponowanych zmianach Regulaminu nie później niż 2 
miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Użytkownicy zostają 
powiadomieni o proponowanych zmianach Regulaminu za pośrednictwem 
wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika przypisany w 
Serwisie, a także poprzez komunikat zamieszczony na stronie Serwisu.  

3. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Użytkownik nie 
zgłosi Usługodawcy sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik 
wyraził na nie zgodę.  

4. Użytkownik ma prawo, przed dniem proponowanego wejścia w życie zmian 
Regulaminu, wypowiedzieć Umowę bez ponoszenia opłat ze skutkiem od dnia 
poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu, nie później jednak niż od 
dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane.  



5. W przypadku gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 3 powyżej, ale nie 
dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień 
wejścia w życie proponowanych zmian Regulaminu, bez ponoszenia opłat.  

6. Do Zleceń Płatniczych złożonych przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie 
zmienionego Regulaminu, stosuje się postanowienia poprzedniej wersji 
Regulaminu, która będzie dostępna na stronie internetowej Serwisu.  

 

§ 9. Reklamacje i rozstrzyganie sporów 

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą usług płatniczych 
świadczonych przez Usługodawcę. Reklamację można kierować do Usługodawcy 
w formie: 

a) pisemnej, przesyłając na adres siedziby Usługodawcy: Finansowo.pl SA, ul. 
Ratuszowa 11/300, 03-450 Warszawa lub 

b) elektronicznej, przesyłając na adres poczty elektronicznej: 
finansowo@finansowo.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać opis stanu faktycznego będącego podstawą 
reklamacji, dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika w Serwisie oraz 
wskazanie zakresu żądania i jego zwięzłe uzasadnienie.  

3. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 15 Dni Roboczych od 
dnia otrzymania prawidłowej, tj. zawierającej co najmniej informacje wskazane w 
ust. 2 powyżej, reklamacji. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, wystarczające jest wysłanie do Użytkownika odpowiedzi na 
reklamację w ostatnim dniu terminu.  

4. Usługodawca przesyła odpowiedź na reklamację w formie pisemnej (papierowej), 
na adres zamieszkania przypisany do Konta Użytkownika w Serwisie lub po 
uzgodnieniu z Użytkownikiem, na innym Trwałym Nośniku Informacji.  

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie 
reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 
Usługodawca: 

a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,  

b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia 
sprawy, 

c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, 
nie dłuższy niż 35 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji. 

6. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 3 i ust. 5 lit. c) niniejszego 
paragrafu wystarczające jest wysłanie do Użytkownika odpowiedzi na reklamację 
w ostatnim dniu terminu. 

7. W sytuacji, gdy informacje przekazane przez Użytkownika nie pozwalają na 
rozstrzygnięcie reklamacji lub wymagają uzupełnienia, Usługodawca zastrzega 
sobie prawo do zwrócenia się do Użytkownika o uzupełnienie danych dotyczących 
reklamacji.  

8. Usługodawca pozostawia bez rozpatrzenia reklamację nie zawierającą danych 
umożliwiających identyfikację Użytkownika.  



9. Spór między Użytkownikiem a Usługodawcą może być zakończony w drodze 
pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między 
Użytkownikiem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego przez Rzecznika 
Finansowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym. Postępowanie wszczyna się na wniosek Użytkownika. Jeżeli 
Rzecznik Finansowy nie odmówi rozpatrzenia sporu, udział Usługodawcy w 
postępowaniu jest obowiązkowy.  

10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisji Nadzoru 
Finansowego na działanie Usługodawcy, jeżeli działanie to narusza przepisy 
prawa. Uprawnienie to przysługuje także podmiotom, którym Usługodawca 
odmówił świadczenia usług płatniczych na podstawie Regulaminu.  

11. Spory powstałe na tle Umowy, na wniosek Użytkownika, mogą być również 
rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.  

12. Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń. Wykaz podmiotów zajmujących się 
pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce, dostępny jest 
na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod 
adresem: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php. 
Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania sporów konsumenckich 
dostępne są pod adresem: 
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.p
hp.  

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. Polska wersja 
językowa stanowi wyłączną podstawę interpretacji postanowień Umowy. 

2. Korespondencja, w tym wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty 
przekazywane będą Użytkownikowi w języku polskim.  

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy.  

4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Użytkownik może 
komunikować się z Usługodawcą w formie: 

a) elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: finansowo@finansowo.pl, 

b) pisemnej, pod adresem: Finansowo.pl SA, ul. Ratuszowa 11/300, 03-450 
Warszawa. 

5. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikiem drogą elektroniczną, telefonicznie 
lub na piśmie, na dane przypisane do Konta Użytkownika w Serwisie.  

6. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o 
każdej zmianie swoich danych kontaktowych przekazanych Usługodawcy, w 
szczególności adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz adresu do 
korespondencji. W przypadku braku takiego powiadomienia informacje 
przekazywane na dotychczasowe dane Użytkownika uważa się za dokonane 
skutecznie.  

https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php


7. Użytkownikowi udostępnia się w sposób ciągły wgląd do informacji o aktualnym 
saldzie środków zgromadzonych na Rachunku (w tym zablokowanych) i 
zrealizowanych Transakcjach Płatniczych. Użytkownik jest zobowiązany na 
bieżąco sprawdzać prawidłowość operacji i saldo środków na Rachunku.  

8. W okresie obowiązywania Umowy Użytkownik ma prawo żądać w każdym czasie 
udostępnienia mu postanowień Umowy oraz informacji określonych w art. 27 
Ustawy, w postaci papierowej lub na innym Trwałym Nośniku Informacji. Za zgodą 
Użytkownika informacje te mogą być dostarczone mu przez Usługodawcę pocztą 
elektroniczną lub zamieszczone na stronie internetowej Serwisu.  

9. W okresie obowiązywania Umowy Usługodawca w każdym czasie, na wniosek 
Użytkownika, udostępnia mu, na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta 
Użytkownika w Serwisie, informacje dotyczące Rachunku i wykonanych Transakcji 
Płatniczych.  

10. Prawem właściwym dla stosunków umownych pomiędzy Użytkownikiem a 
Usługodawcą jest prawo polskie.  

11. Wszelkie spory wynikające z zawartej Umowy będą rozstrzygane przez miejscowo 
właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

12. Integralną część Regulaminu stanowią: 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza odstąpienia od Umowy  

  



WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od 
Umowy) 

 

 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
(dane identyfikujące Użytkownika) 

___________________________ 
(miejscowość, data) 

 

Finansowo.pl SA 

ul. Ratuszowa 11/300 

03-450 Warszawa  
e-mail: finansowo@finansowo.pl 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta, odstępuję od umowy o świadczenie usług płatniczych zawartej z 

Finansowo.pl SA w dniu ____________.  

Oświadczam, że jestem konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego i 

umowę z Finansowo.pl SA zawarłem/-am w celach niezwiązanych bezpośrednio z 

działalnością gospodarczą lub zawodową.  

 

 

 

___________________________ 
podpis Użytkownika*  
 

 

 

 (*) tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej 

 

 


