REGULAMIN KONTA SKYCASH DCB
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie udostępnienia narzędzi obsługi
płatności dokonywanych drogą elektroniczną („Usługa”) i został sporządzony na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przystąpienie i korzystanie z Usługi nie jest związane z
otwarciem rachunku płatniczego w rozumieniu przepisów o usługach płatniczych.
2. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Użytkowników jest SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, ul. Sienna 73, 00- 833 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000315361, NIP 9571005969; REGON: 220677198, kapitał zakładowy: 10 820 000,00, w całości
opłacony, adres e-mail: bok@skycash.com, numer telefonu + 48 224038020, podlegająca nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego jako krajowa instytucja płatnicza, wpisana do rejestru Komisji Nadzoru
Finansowego dostawców usług płatniczych pod numerem IP41/2017 - zwana dalej „Dostawcą”.
3. Warunkiem skorzystania z Usług jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści.
4. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie telefonu lub innego urządzenia mobilnego z
kartą SIM, posiadających dostęp do sieci Internet, przy czym numer telefonu musi być zarejestrowany
na Użytkownika w Polsce w ofercie abonamentowej.
§ 2 Definicje
Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
1. Konto SkyCash DCB - prowadzone dla Użytkownika przez Dostawcę pod unikalnym
identyfikatorem konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika
oraz informacje o jego działaniach w ramach Usług wskazanych w § 3;
2. Dostawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 2;
3. Strefa Płatnego Parkowania – miejsca, na których gmina bądź inny dysponent nieruchomości
ustanowił obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie Pojazdu oraz określił stawki opłat za
parkowanie Pojazdu;
4. Pojazd – wyposażony w tablice rejestracyjne pojazd, którego postój w Strefie Płatnego
Parkowania jest odpłatny;
5. Numer Rejestracyjny Pojazdu – zarejestrowany w Systemie SkyCash numer tablic rejestracyjnych
Pojazdu, którego parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania będzie objęte płatnościami w ramach
Usługi mobiParking. Numer rejestracyjny Pojazdu jest przypisany do Unikatowego Identyfikatora
Użytkownika (numeru telefonicznego Użytkownika);
6. Partner – podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia do świadczenia usług płatniczych,
współpracujący z Dostawcą przy obsłudze narzędzi umożliwiających płatności, o których mowa w
§ 3;
7. Operator - przedsiębiorca telekomunikacyjny, oferujący możliwość korzystania z transakcji
płatniczych polegających na przekazywaniu płatności za Usługi Parkingowe pomiędzy
Użytkownikiem a Partnerami (bezpośrednio bądź pośrednio);
8. Regulamin – treść niniejszego Regulaminu;
9. Rejestracja – procedura zakładania Konta SkyCash DCB określona w Regulaminie;

10. Sprzedawca – Dostawca lub inny podmiot prawa współpracujący z Dostawcą, dokonujący
sprzedaży towarów lub świadczący usługi, pozwalający Użytkownikom na dokonywanie zakupu
towarów lub usług przy pomocy sieci Internet;
11. Umowa – umowa zawierana przez Dostawcę i Użytkownika, której przedmiotem jest świadczenie
Usług;
12. Usługa – usługa wykonywana przez Dostawcę na rzecz Użytkownika na mocy postanowień
Regulaminu;
13. Użytkownik – osoba fizyczna dysponująca numerem telefonu komórkowego w ofercie
abonamentowej (postpaid) świadczonej przez Operatora, która dokonała Rejestracji, w wyniku
której utworzone zostało dla niego Konto SkyCash DCB i tym samym uzyskała ona dostęp do Usług
świadczonych przez Dostawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
§ 3 Przedmiot Usług
W ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik ma możliwość
dostępu do narzędzi, w tym zapewnianych przez Partnera, pozwalających na dokonywanie płatności
za produkty i usługi oferowane przez Sprzedawców, przy czym płatności są dokonywane za
pośrednictwem Operatorów, w drodze doliczenia kwoty płatności do należności za usługi
telekomunikacyjne.
§ 4 Zasady Rejestracji
1. Przed uruchomieniem Usługi Użytkownik jest zobowiązany aktywować usługę Mobilny Parking,
zgodnie z Regulaminem udostępniania Usługi Mobilny Parking.
2. Celem korzystania z Usługi Użytkownik dokonuje Rejestracji w jeden z następujących sposobów:
a. poprzez wysłanie wiadomości SMS o określonej treści na wskazany numer skrócony, a następnie
postępowanie zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi w treściach wiadomości SMS. Treść SMS i
numer skrócony dostępne są na stronie internetowej www.skycash.com, w materiałach
promocyjnych oraz innych miejscach określonych na stronie internetowej www.skycash.com;
albo
b. poprzez uruchomienie aplikacji chatbot w programie Messenger, a następnie postępowanie
zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi w treściach wiadomości otrzymywanych w aplikacji.
Szczegóły dotyczące aplikacji chatbot dostępne są na stronie internetowej www.skycash.com, w
materiałach promocyjnych oraz innych miejscach określonych na stronie internetowej
www.skycash.com.
3. Podczas Rejestracji Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.
4. Do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą dochodzi z chwilą otrzymania przez
Użytkownika potwierdzenia dokonania Rejestracji, przekazywanego drogą elektroniczną poprzez
wiadomość SMS lub komunikat w programie Messenger, na wskazany przez Użytkownika w formularzu
rejestracji numer telefonu/konto Messenger.
5. Użytkownikom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez
podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie
(ważna jest data stempla pocztowego). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik
do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

6. W wyniku prawidłowej Rejestracji Dostawca tworzy dla Użytkownika Konto SkyCash DCB przypisane
do podanego podczas Rejestracji numeru telefonu.
7. W trakcie Rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych, w szczególności
jest zobowiązany do podania numeru telefonu, do którego korzystania Użytkownik jest uprawniony na
podstawie umowy z Operatorem.
8. Dostawca może żądać od Użytkownika przekazania dodatkowych informacji, których Dostawca może
wymagać w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator może dokonać kwalifikacji wiarygodności
finansowej osób zamierzających dokonać płatności i może w związku z tym zróżnicować zasady obsługi
płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania
Użytkownika do danej grupy ryzyka.
10.Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej płatności, w szczególności w przypadku
powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalność
samej płatności. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika z
powodu odmowy, o której mowa w zdaniu poprzednim.
11.Usługi są dostępne dla Użytkownika od momentu zawarcia Umowy.
§ 5 Dokonywanie transakcji u Sprzedawców
1. Dostawca, o ile nie jest jednocześnie Sprzedawcą, nie jest stroną umów między Użytkownikiem a
Sprzedawcą i nie odpowiada za wykonanie tak zawartych umów oraz ich ważność. Użytkownik
zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami sprzedaży u Sprzedawców przed dokonaniem zakupu.
2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie lub zaniechanie działania przez
Sprzedawcę innego niż Dostawca, w szczególności za skutki prowadzenia przez niego działalności
gospodarczej w momencie dokonywania zapłaty, posiadanie przez niego wymaganych prawem
zezwoleń, jak również za odmowę przyjęcia zapłaty.
3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi i towary oferowane przez Sprzedawcę innego niż
Dostawca. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę innego niż Dostawca
umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a tym Sprzedawcą w chwili dokonania zapłaty, Użytkownik
zwraca się z reklamacją do tego Sprzedawcy, zgodnie z obowiązującą u niego procedurą reklamacyjną.
4. Płatności w Usłudze są realizowane w czasie uzgodnionym z gminą lub innym dysponentem parkingu,
ze skutkiem wobec Użytkownika w czasie rzeczywistym.
5. Kwota pojedynczej płatności nie może przekroczyć równowartości w walucie polskiej 50 euro,
ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obliczonego przy zastosowaniu
kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego
roku.
6. Terminy uznania rachunku dostawcy Gminy kwotą transakcji płatniczej oraz udostępnienia Gminie
kwoty transakcji przez dostawcę odbiorcy określone w art. 54, art. 56 i art. 57 Ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 roku o usługach płatniczych nie mają zastosowania. Do rozliczania opłaty za parkowanie
przyjmuje się czas parkowania podany w zwrotnych komunikatach przesłanych do Użytkownika, który
uruchomił płatność w Usłudze.
7. Płatne parkowanie kończy się:
a.

na zlecenie Użytkownika i po otrzymaniu zwrotnego komunikatu (w momencie określonym w
tym komunikacie) lub

b.

automatycznie – w chwili zakończenia okresu objętego obowiązkiem wnoszenia opłat za
parkowanie na terenie danej Strefy Płatnego Parkowania.

8. Zasady współpracy pomiędzy Dostawcą a gminami lub innymi dysponentami parkingu są uregulowane
w odrębnych umowach.
9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działalności gminy lub innego
dysponenta parkingu, w szczególności za zgodność z prawem pobieranych opłat za korzystanie ze
Strefy Płatnego Parkowania.
10. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez gminę lub innego dysponenta
parkingu, Użytkownik zwraca się z reklamacją do takiego podmiotu, zgodnie z procedurą reklamacyjną
obowiązującą w takim podmiocie.
11. Służby miejskie lub inne uprawnione podmioty mogą kontrolować zaparkowane Pojazdy pod kątem
sprawdzenia, czy opłata za korzystanie z miejsca płatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
została uiszczona. Kontrola odbywa się na podstawie Numeru Rejestracyjnego Pojazdu.
12. W przypadku braku możliwości wniesienia opłaty za parkowanie Użytkownik jest zobowiązany użyć
innej dostępnej w danej Strefie Płatnego Parkowania metody uiszczenia opłaty za parkowanie. Brak
możliwości wniesienia opłaty za parkowanie w ramach Usługi nie zwalnia Użytkownika z obowiązku
wnoszenia opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. Za szkody spowodowane
nieuiszczeniem przez Użytkownika opłaty za parkowanie Dostawca nie ponosi odpowiedzialności.
13. Dostawca zastrzega sobie prawo zakończenia udostępniania Usługi w całości lub w odniesieniu do
poszczególnych Stref Płatnego Parkowania, w szczególności w przypadku rozwiązania umowy lub
umów łączących Dostawcę z gminami zarządzającymi Strefami Płatnego Parkowania lub z innym
odpowiednim podmiotem.
§ 6 Opłaty
1. Korzystanie z Usług jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z kosztami transmisji danych poprzez
sieć Internet, związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usług. Ponadto, jeżeli dla celów nabycia
usługi bądź produktu Sprzedawcy wymagane będzie nabycie dodatkowej usługi, w szczególności usługi
Mobilny Parking, Użytkownik może być zobowiązany do ponoszenia jej kosztów, przy czym wszystkie
takie koszty będą podlegały akceptacji Użytkownika przed zaciągnięciem zobowiązania do ich
poniesienia, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
§ 7 Obowiązki Użytkownika
1. Korzystając z Usług Użytkownik nie może:
a. naruszać obowiązujących przepisów prawa,
b. korzystać z Usług w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z ich celem,
c. naruszać praw innych osób,
d. dopuszczać się działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać zasady świadczenia Usług, a także
działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do
danych innych Użytkowników,
e. podejmować działań na szkodę Dostawcy i innych podmiotów.
2. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń Dostawcy i Partnerów w zakresie zasad
bezpieczeństwa transakcji płatniczych.

§ 8 Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym poprzez kontakt z
bok@skycash.com.
§ 9 Zaprzestanie świadczenia Usług
1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika poprzez
zablokowanie dostępu do Konta SkyCash DCB, w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszać będą
przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.
2. Dostawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta SkyCash DCB bądź dostępu do
wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta SkyCash DCB jest zagrożone
bądź istnieje niebezpieczeństwo, że przepisy prawa bądź prawa osób trzecich zostaną naruszone.
§ 10 Odpowiedzialność Dostawcy
1. Dostawca ponosi odpowiedzialność na zasadach i w granicach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za następstwa podjętych przez Użytkowników
działań stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu bądź przepisów prawa, jak również za
prawdziwość i rzetelność podawanych przez Użytkowników informacji.
3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy
telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności
interfejsów służących do dokonywania zakupów przez Użytkownika.
4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie urządzeń przenośnych, z których
Użytkownik realizuje zakupy. Urządzenia te powinny spełniać wymogi i standardy przewidziane dla
sieci telekomunikacyjnej, w której są wykorzystywane i powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami
producenta.
5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli
wynikło ono ze stanów lub zdarzeń od Dostawcy niezależnych, na których wystąpienie nie miał wpływu,
i których skutkom nie mógł przy dołożeniu należytej staranności zapobiec.
6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą ze wskazania przez gminę lub Użytkownika
niewłaściwych danych związanych z Usługą.
§ 11 Reklamacje
1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały
zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Dostawcy lub elektronicznej za pomocą
formularza kontaktowego znajdującego się w domenie internetowej Dostawcy: www.skycash.com.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail lub inny adres do korespondencji, numer
telefonu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, datę i godzinę oraz kwotę reklamowanej transakcji. Jeżeli
podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji,
Dostawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Dostawca poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty
elektronicznej, o ile Użytkownik złożył wniosek o dostarczenie odpowiedzi w formie elektronicznej lub
pisemnie wysyłając pismo na adres zwrotny nadawcy.

5. Dostawca rozpoznaje reklamację w terminie 15 dni roboczych od daty jej otrzymania. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. Za datę wysłania uważa się, datę
wysłania wiadomości e-mail lub datę nadania pisma w urzędzie pocztowym.
6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia
odpowiedzi w terminie 15 dni roboczych, SkyCash przekaże Użytkownikowi informację zawierającą:
a.
b.
c.

Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia,
Wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz
Określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie
może przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

7. Użytkownik może wnieść do organu sprawującego nadzór nad SkyCash (Komisja Nadzoru
Finansowego) skargę na działanie SkyCash, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa oraz w przypadku
odmowy świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi.
8. Użytkownik może zwrócić się o pomoc w szczególności do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników
Konsumenta.
9. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy jest sąd właściwy
miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
10. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym dla SkyCash jest Rzecznik Finansowy , Al.
Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl/polubowne lub Sąd Polubowny przy Komisji
Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, www.knf.gov.pl/dla
konsumenta/sad polubowny. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporu przez podmiot
uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich można uzyskać osobiście w Biurze Rzecznika Finansowego, Wydział Pozasądowego
Rozwiązywania Sporów A. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, pod numerem telefonu +48 22 333-7327 lub mailowo pisząc na adres: biuro@rf.gov.pl oraz osobiście w Sądzie Polubownym przy Komisji
Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, pod numerem telefonu +48
22 262-40-54 lub mailowo pisząc na adres:sad.polubowny@knf.gov.pl. Aktualny wykaz podmiotów
uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów
konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu
sporów konsumenckich dostępny jest pod adresem: http://uokik.gov.pl/rejestr podmiot
uprawnionych.php.
§ 12 Dostępność i zmiany Regulaminu
1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z następujących ważnych
przyczyn:
a. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji
skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu,
b. zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez Dostawcę,
c. istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Dostawcę,
d. poprawy przez Dostawcę bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych
osobowych,
e. rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Usług lub rezygnacji z udostępniania niektórych
funkcjonalności w ramach wykonywania Usług.

2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Dostawcę, który nie może być
krótszy niż 14 dni od momentu wysłania Użytkownikom informacji o zmianach Regulaminu na adres email podany podczas Rejestracji.
3. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika nowego Regulaminu jest on uprawniony do
rozwiązania Umowy w trybie przewidzianym w § 8 ust. 2 przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
Za akceptację zmian uważa się również zalogowanie się do Konta SkyCash po dacie zmiany Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika w domenie skycash.com w sposób
umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie w drodze elektronicznej.
§ 13 Kontakt z Dostawcą
Użytkownik może kontaktować się z Dostawcą w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego
Regulaminu w formie:
1. pisemnej na adres: SkyCash Poland S.A., 00- 833 Warszawa, ul. Sienna 73,
2. poczty elektronicznej na adres: bok@skycash.com,
3. telefonicznej, pod numerem telefonu: + 48 22 403 8020.
§ 14 Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla umowy między Użytkownikiem a Dostawcą zawieranej na podstawie
niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, zastosowanie mają
dodatkowo korzystniejsze dla niego bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju zamieszkania.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Dostawcę na podstawie niniejszego
Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne lub przez właściwy sąd miejsca
zamieszkania Użytkownika będącego konsumentem, o ile takie uprawnienie wynika z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.
3. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu.

Załącznik
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej na odległość Umowy na korzystanie z Usługi (Konto
SkyCash DCB)

____________________________
Miejscowość, data

Imię i nazwisko Klienta
Adres Klienta
Numer telefonu
Użytkownika

Nazwa i siedziba SkyCash: SkyCash Poland S.A., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
Niniejsze oświadczenie należy wysłać listem poleconym na adres: SkyCash Poland S.A., ul. Sienna 73,
00-833 Warszawa.

OŚWIADCZENIE
o odstąpieniu od zawartej na odległość Umowy na korzystanie z Usługi (Konto SkyCash DCB)

Ja niżej podpisany/ a __________________________________ informuję o moim odstąpieniu od
Imię i nazwisko

zawartej w postaci elektronicznej (naKlienta
odległość) w dniu _________________ Umowy ramowej na
Data

korzystanie z Usługi (Konto SkyCash DCB).
Oświadczam, że jestem konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i umowę ze SkyCash
Poland Spółka Akcyjna zawarłem/am w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
gospodarczą lub zawodową.

__________________________________
Podpis Klienta składającego
oświadczenie

