
RP.21.06.2018 

 

Regulamin promocji  

wprowadzony uchwałą Zarządu 1PAY POLAND nr 1/06/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Promocji opisanej w niniejszym regulaminie oraz podmiotem świadczącym 

opisane w nim usługi jest spółka 1PAY POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież nr 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592668, której akta rejestrowe 

przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 

9721259690 oraz numer REGON 363255954, o kapitale zakładowym w wysokości 

1.000.000,00 zł. 

2. Usługi płatności są realizowane przez 1PAY POLAND, która jest Biurem Usług Płatniczych 

wpisanym do Rejestru dostawców usług płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru 

Finansowego pod nr BP1817/2016. Świadczone przez 1PAY POLAND usługi płatnicze 

stanowią przedmiot oddzielnych umów i regulaminów: https://nicepay.pl/regulamin-uslug-

platniczych/ 

§ 1. 

Słowniczek / Definicje 

1. 1PAY POLAND – 1PAY POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież nr 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592668, której akta rejestrowe przechowuje Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9721259690 oraz numer 

REGON 363255954, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, korzystająca z 

adresu poczty elektronicznej: nicepay@1pay.pl będąca właścicielem Aplikacji NicePay i 

Biurem Usług Płatniczych wpisanym do Rejestru dostawców usług płatniczych prowadzonego 

przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr BP1817/2016. 

2. Aplikacja NicePay – system składający się z aplikacji mobilnej i strony www, umożliwiający 

dodawanie oraz gromadzenie Płatności i zapłatę za usługi świadczone przez Usługodawców 

na rzecz Użytkownika, stanowiący własność 1PAY POLAND, oferujący usługi zalogowanym 

na nim Użytkownikom. 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin promocji. 

https://nicepay.pl/regulamin-uslug-platniczych/
https://nicepay.pl/regulamin-uslug-platniczych/
nicepay@1pay.pl


4. Cennik dla Profilów prywatnych – Cennik Aplikacji NicePay obowiązujący dla Użytkowników 

będących konsumentami i udostępniany im nieodpłatnie za pośrednictwem strony 

internetowej https://nicepay.pl/cennik_prywatnych w formie, która umożliwia jego pobranie, 

utrwalenie i wydrukowanie. 

5. Cennik dla Profilów firmowych – Cennik Aplikacji NicePay obowiązujący dla Użytkowników 

będących przedsiębiorcami i udostępniany im nieodpłatnie za pośrednictwem strony 

internetowej https://nicepay.pl/cennik_firmowych/ w formie, która umożliwia jego pobranie, 

utrwalenie i wydrukowanie. 

6. Cennik – łącznie Cennik dla Profilów prywatnych oraz Cennik dla Profilów firmowych. 

7. Użytkownik – zarówno Użytkownik będący konsumentem jak i Użytkownik będący 

przedsiębiorcą. 

8. Użytkownik będący konsumentem – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych korzystająca albo zamierzająca korzystać z aplikacji NicePay, dla której korzystanie 

z Aplikacji NicePay, w tym dokonywanie za jej pośrednictwem Płatności, nie jest związane 

bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. będąca w 

tym wypadku konsumentem). 

9. Użytkownik będący przedsiębiorcą – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych; (2) osoba prawna; (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo 

zamierzająca korzystać z aplikacji NicePay, dla której korzystanie z Aplikacji NicePay, w tym 

dokonywanie za jej pośrednictwem Płatności, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez 

nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem). 

10. Usługodawca/Kontrahent – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, który z tytułu prowadzonej działalności i usług świadczonych na 

rzecz Użytkownika wystawia rachunki lub faktury VAT stanowiące podstawę płatności 

dokonywanych przez Użytkownika. 

11. Płatność – dokonywana przez Użytkownika indywidualna zapłata na rzecz Usługodawcy z 

wykorzystaniem Aplikacji NicePay, stanowiąca przedmiot usług płatniczych świadczonych 

przez 1PAY POLAND na podstawie oddzielnych umów i 

regulaminów https://nicepay.pl/regulamin-uslug-platniczych/. 

12. Promocja – preferencyjne i ograniczone w czasie warunki dokonywania Płatności opisane w 

Regulaminie. 

§ 2. 

Regulamin 

1. Regulamin określa zasady Promocji, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 
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2. Regulamin nie reguluje zasad korzystania z Aplikacji NicePay jak i usług elektronicznych 

świadczonych za jej pośrednictwem, które stanowią przedmiot oddzielnych umów i 

regulaminów https://nicepay.pl/regulamin-korzystania-z-aplikacji/ 

3. Regulamin nie reguluje zasad związanych ze świadczeniem przez 1PAY POLAND usług 

płatniczych, które stanowią przedmiot oddzielnych umów i regulaminów 

https://nicepay.pl/regulamin-uslug-platniczych/ 

4. Pod żadnym pozorem i w żadnym wypadku Regulamin nie może być traktowany jako źródło 

praw lub obowiązków Użytkowania w ramach stosunków prawnych łączących go z 

Kontrahentem, jak również jako podstawa prawna świadczenia przez 1PAY POLAND usług 

elektronicznych związanych z Aplikacją NicePay. 

5. Wynagrodzenie należne 1PAY POLAND od Użytkownika z tytułu świadczonych usług 

płatniczych w postaci Płatności, które nie są objęte Promocją, uregulowane zostało w Cenniku. 

6. Regulamin nie znajduje zastosowania do ewentualnych innych promocji, benefitów lub innych 

form korzystania z Aplikacji NicePay na preferencyjnych warunkach, mogących stanowić 

przedmiot oddzielnych umów i regulaminów, chyba że odwołują się one wprost do całości lub 

części Regulaminu https://nicepay.pl/regulaminy/. 

7. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony 

internetowej https://nicepay.pl/regulaminy/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie 

i wydrukowanie, a użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed 

skorzystaniem z Promocji. 

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli 

w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 

§ 3  

Zasady i czas trwania Promocji 

 

1. W czasie trwania Promocji każdy Użytkownik może na warunkach opisanych w Regulaminie 

dokonać Płatności bez obowiązku zapłaty na rzecz 1PAY POLAND wynagrodzenia 

uregulowanego w Cenniku, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5,ust. 7 i ust.8 poniżej. 

2. Promocja o której mowa w § 3 ust. 2 powyżej dotyczy wyłącznie Użytkowników, którzy do dnia 

jej rozpoczęcia nie dokonali jeszcze żadnych Płatności, albo dokonali mniej niż 3 Płatności z 

wykorzystaniem Aplikacji NicePay. 

3. Promocja dotyczy wyłącznie Płatności w kwotach wynoszących nie więcej niż 1.000,00 zł 

(jeden tysiąc złotych 00/100) każda i obejmuje wyłącznie 3 pierwsze Płatności, które zostały 

zaimportowane z pliku, zdjęcia lub przesłane na email Użytkownika i dokonane przez 

Użytkownika z wykorzystaniem Aplikacji NicePay. 

4. Promocja nie ma zastosowania do Płatności jednorazowych bądź cyklicznych, 

wprowadzonych ręcznie do systemu NicePay za pomocą formularza.  
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5. Promocja nie ma zastosowania do Płatności dokonanych przez Użytkownika przed 

rozpoczęciem Promocji ani po jej zakończeniu. 

6. Dodatkowo,  

1) w czasie trwania Promocji Użytkownik będący konsumentem może dodać do Aplikacji 

NicePay ponad 20 dokumentów księgowych lub rachunków w danym miesiącu 

kalendarzowym bez dodatkowych opłat wskazanych w Cenniku dla Profilów prywatnych;   

2) w czasie trwania Promocji Użytkownik będący przedsiębiorcą może dodać do Aplikacji 

NicePay do 40 dokumentów księgowych lub rachunków w danym miesiącu 

kalendarzowym bez dodatkowych opłat wskazanych w Cenniku dla Profilów firmowych;   

7. Promocja obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie.  

8. O ile co innego nie wynika wprost z treści oddzielnych umów lub regulaminów, Promocja nie 

łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez 1PAY POLAND. 

 

§ 4 

Reklamacje 

1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną z Promocją lub ze świadczeniem usług przez 

1PAY POLAND: 

1) drogą pisemną na adres pocztowy 1PAY POLAND sp. z o.o., ul. Rubież 46, 61-612 

Poznań; 

2) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny 1PAY POLAND 

(nicepay@1pay.pl); 

3) drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii 1PAY POLAND (numer telefonu +48 576 

343 791). 

2. 1PAY POLAND rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w 

terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie 

reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, 1PAY POLAND poinformuje o tym 

Użytkownika wskazując: 

1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji; 

2) okoliczności wymagające wyjaśnienia; 

3) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 

60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

3. O rozpatrzeniu reklamacji 1PAY POLAND poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, 

wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie 

udzielona przez 1PAY POLAND w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą 

innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną. 

 

nicepay@1pay.pl


§ 5 

Zmiany Regulaminu 

1. 1PAY POLAND zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z następujących ważnych przyczyn: 

1) wydania przez sąd powszechny lub organ państwowy orzeczenia lub decyzji nakładającej 

obowiązek zmiany Regulaminu lub uzasadniającej potrzebę dokonania takiej zmiany; 

2) zmiany przepisów prawa w zakresie działalności prowadzonej przez 1PAY POLAND, 

skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu celem dostosowania go do 

obowiązujących przepisów; 

3) wydłużenia czasu trwania Promocji; 

4) planowanej zmiany Cennika. 

2. Informację o treści oraz dacie wejścia w życie każdej planowanej zmiany Regulaminu 1PAY 

POLAND prześle Użytkownikowi z przynajmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem na adres e-

mail wskazany przez Użytkownika na potrzeby Konta Użytkownika lub inny adres e-mail 

wskazany przez Użytkownika, niepowiązany bezpośrednio z Aplikacją NicePay. 

3. Niezależnie od powyższego, informacja o planowanej zmianie Regulaminu będzie 

wyświetlana podczas korzystania z Aplikacji NicePay w okresie 2 - miesięcy poprzedzających 

jej wejście w życie. 

4. Zainstalowanie aktualizacji Aplikacji NicePay jest równoznaczne z akceptacją zmiany 

Regulaminu. 

5. W przypadku planowanej zmiany Regulaminu, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia 

umowy o korzystanie z Aplikacji NicePay w terminie do dnia poprzedzającego datę wejścia w 

życie Regulaminu w zmienionej wersji. 

6. W przypadku wypowiedzenia umowy o korzystanie z Aplikacji NicePay, umowa o korzystanie 

z Aplikacji NicePay ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym wejście w życie Regulaminu 

w zmienionej wersji, a korzystanie z Aplikacji NicePay zostanie zablokowane dla Użytkownika 

nie wyrażającego zgody począwszy od daty wejścia w życie Regulaminu w zmienionej wersji. 

7. W odniesieniu do umów o korzystanie z Aplikacji NicePay zawartych po wejściu w życie 

zmiany Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji. 

8. Regulamin w wersji obowiązującej oraz planowane zmiany Regulaminu dostępne są pod 

adresem strony internetowej https://nicepay.pl/regulaminy/. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Umowy zawierane poprzez 1PAY POLAND zawierane są w języku polskim. 
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2. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Aplikacji NicePay przez 

Użytkownika jest prawo polskie. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, zastosowanie mają 

dodatkowo korzystniejsze dla niego bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju zamieszkania. 

3. Dla Użytkowników będących konsumentami właściwość sądu wynika z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, a dla Użytkowników będących przedsiębiorcami właściwym 

miejscowo jest sąd siedziby 1PAY POLAND. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175), ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) 

oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 


