Regulamin korzystania z opcji
systemu rabatowego w systemie płatności mobilnych SkyCash
Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Umowy o przyjmowanie płatności za pomocą
elektronicznych instrumentów płatniczych SkyCash i określa zasady korzystania przez
Akceptanta z opcji systemu udzielania rabatów w ramach płatności dokonywanych przez
Użytkowników Systemu SkyCash u tego Akceptanta (systemu rabatowego) oraz zasady
odpowiedzialności SkyCash z tytułu naruszenia jego zobowiązań umownych i ustawowych.
1.

2.

Postanowienia ogólne
1.1.

Dostęp do opcji systemu rabatowego posiada każdy Akceptant, z którym SkyCash
zawarł umowę o przyjmowanie płatności przy użyciu instrumentów płatniczych.

1.2.

SkyCash udostępnienia za pomocą oprogramowania komputerowego,
umożliwiającego korzystanie z Systemu SkyCash, możliwość uruchomienia
systemu rabatowego, w ramach którego klienci Akceptanta, będący jednocześnie
Użytkownikami Systemu SkyCash, będą mogli korzystać z rabatów przy
płatnościach za towary lub usługi, na zasadach określonych przez tego
Akceptanta.

Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu rabatowego
2.1.

Warunkiem skorzystania z opcji systemu rabatowego jest zalogowanie się przez
Akceptanta do Systemu SkyCash.

2.2.

Akceptant dokonuje aktywacji systemu rabatowego poprzez wybór zakładki
[nazwa], ustawienie parametrów tego systemu, określonych w p. 2.3. niniejszego
Regulaminu, akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie wprowadzonych
ustawień.

2.3.

Akceptant, w celu ustawienia parametrów systemu rabatowego, powinien
określić:
a) łączną wartość zakupów lub ilość transakcji, po przekroczeniu których
Użytkownikowi SkyCash będzie przysługiwać rabat lub jednorazową
wartość zakupów, po dokonaniu których Użytkownikowi SkyCash będzie
przysługiwać rabat;
b) wartość procentową rabatu;
c) okres, w jakim powinny zostać dokonane transakcje celem uzyskania
rabatu;
d) ilość kolejnych transakcji, na które będzie przysługiwać rabat lub
okres, w jakim rabat będzie przysługiwać niezależnie od ilości
dokonanych w nim transakcji.

2.4.

Akceptant nie może zmieniać zasad prowadzenia systemu rabatowego na
niekorzyść Użytkowników, w stosunku do Użytkowników, którzy spełnili już
warunki uzyskania rabatu.

2.5.

Wypowiedzenie umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów
płatniczych przez którąkolwiek ze stron jest równoznaczne z rezygnacją
z prowadzenia systemu rabatowego. W przypadku wypowiedzenia tej umowy ze
skutkiem natychmiastowym lub jej wygaśnięcia na innej podstawie, SkyCash jest

uprawniony (lecz nie zobowiązany) do dokonania w imieniu Akceptanta
wypowiedzenia systemu rabatowego w stosunku do Użytkowników SkyCash,
którzy spełnili warunki uzyskania rabatu, ze skutkiem natychmiastowym.
2.6.

3.

4.

Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Akceptant wyraża zgodę na
powoływanie się przez SkyCash w jego działalności promocyjnej i marketingowej
na współpracę z Akceptantem w ramach opcji systemu rabatowego oraz na
korzystanie przez SkyCash w tym kontekście z nazwy i/lub ze znaku towarowego
Akceptanta. SkyCash jest w szczególności uprawniony do wykorzystywania nazwy
i znaku towarowego Akceptanta, poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie,
odtwarzanie, publiczne udostępnianie w sposób umożliwiający każdemu dostęp w
czasie i miejscu przez niego wybranym:
a) we wszelkiego rodzaju materiałach promocyjnych i reklamowych, w tym
drukowanych materiałach prasowych, materiałach POS, na reklamach
świetlnych, w postaci materiałów outdoorowych, jak również materiałach
reklamowych umieszczonych na opakowaniach produktów,
b) we
wszelkiego
rodzaju
prezentacjach,
konferencjach
prasowych,
wydarzeniach wszelkiego typu, w punktach sprzedaży,
c) poprzez wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów,
d) poprzez wprowadzanie i udostępnianie w sieciach teleinformatycznych,
a w szczególności w sieci Internet, w tym na utworzonej w tym celu witrynie
internetowej.

Rozliczenie transakcji w systemie rabatowym
3.1.

Pierwszą płatnością w systemie rabatowym jest pierwsza płatność dokonywana u
danego Akceptanta przez Użytkownika Systemu SkyCash za pomocą instrumentu
płatniczego SkyCash, następująca po spełnieniu przez Użytkownika Systemu
SkyCash ustalonych przez tego Akceptanta warunków uzyskania rabatu.

3.2.

Płatności dokonywane w systemie rabatowym są rozliczane w sposób określony w
Regulaminie Użytkownika Systemu SkyCash i Umowie o przyjmowanie zapłaty
przy użyciu instrumentów płatniczych, przy czym konto Użytkownika Systemu
SkyCash dokonującego zakupów w systemie rabatowym, jest obciążane pełną
kwotą płatności, bez rabatu. Po uznaniu tą kwotą konta Akceptanta, jest ono
następnie obciążane kwotą rabatu przyznanego Użytkownikowi i dochodzi do
jednoczesnego, powrotnego uznania kwotą rabatu konta Użytkownika Systemu
SkyCash.

3.3.

Jeżeli w przypadku naliczenia rabatu dochodzi do uzyskania kwot ułamkowych,
kwota rabatu podlega zaokrągleniu z dokładnością do 1 grosza w dół.

Odpowiedzialność cywilnoprawna
4.1.

SkyCash ponosi odpowiedzialność w granicach i na zasadach przewidzianych w
Regulaminie Użytkownika Systemu SkyCash i Umowie o przyjmowanie zapłaty
przy użyciu instrumentów płatniczych, przy czym SkyCash nie ponosi
odpowiedzialności za niewywiązanie się przez Akceptanta zobowiązań wobec
Użytkowników Systemu SkyCash, dotyczących systemu rabatowego.

5.

6.

Zmiana Regulaminu
5.1.

SkyCash zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

5.2.

Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa i obowiązki Akceptanta
i Użytkownika SkyCash w ramach systemów rabatowych aktywowanych przed tą
zmianą.

Postępowanie reklamacyjne
6.1.

7.

SkyCash rozpatruje reklamacje w zakresie i na zasadach ogólnych, określonych w
Regulaminie Użytkownika Systemu SkyCash i Umowie o przyjmowanie zapłaty
przy użyciu instrumentów płatniczych.

Postanowienia końcowe
7.1.

Prawem właściwym dla stosunków prawnych pomiędzy Akceptantem a SkyCash
jest prawo polskie.

7.2.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

