Regulamin Promocji „Sprawdź przelewy ekspresowe”
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§ I Postanowienia wstępne
Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „Sprawdź przelewy ekspresowe”
(„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”).
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 zakładowy 126 100
zł. („Spółka”)
Serwis – serwis internetowy Spółki dostępny pod oznaczeniem handlowym „Rachuneo
Płatności”
Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu promocji „Sprawdź
przelewy ekspresowe” („Regulamin”) i polega na tym, że w okresie jej trwania
Organizator przekazuje na konto zarejestrowanego Użytkownika serwisu Rachuneo
Płatnosci, który posiada zweryfikowany adres e-mail, poprzez kliknięcie w link
weryfikacyjny, wysłany na podany adres e-mail przez Użytkownika (weryfikacja
przeprowadzana jest podczas lub po rejestracji w serwisie Rachuneo Płatności), punkty
promocyjne do wykorzystania w serwisie Rachuneo Płatności w wysokości
odpowiadającej pobranej prowizji za przelew wyrażonej w punktach Rachuneo
Płatności, jeżeli od momentu uznania kwotą przelewu należną od Uczestnika rachunku
bankowego Organizatora do momentu wydania przez Organizatora dyspozycji
przekazania środków na rachunek odbiorcy upłynie więcej niż 10 minut.
Promocja skierowana jest wyłącznie do zarejestrowanych w serwisie Rachuneo
Płatności („Serwis”) użytkowników posiadających zweryfikowany adres e-mail w
serwisie Rachuneo Płatności korzystających z serwisu Spółki 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 Blue Media S.A. przekaże na konto Uczestnika Rachuneo
Płatności punkty promocyjne w wysokości odpowiadającej pobranej prowizji za przelew
wyrażonej w punktach Rachuneo Płatności, jeżeli od momentu uznania kwotą przelewu
należną od Uczestnika rachunku bankowego Organizatora do momentu wydania przez
Organizatora dyspozycji przekazania środków na rachunek odbiorcy upłynie więcej niż
10 minut, a w chwili przekazania środków na rachunek odbiorcy Uczestnik posiadał
zweryfikowany adres e-mail.
2. Przy określaniu wartości przyznawanych Uczestnikowi punktów promocyjnych stosuje
się następujący przelicznik: 1 zł pobranej prowizji odpowiada 100 punktom
promocyjnym.
3. Promocja obejmuje przelewy wykonane w serwisie Rachuneo Płatności na dowolne
konto bankowe (zgodnie z Regulaminem świadczenia usług płatniczych w ramach
przedpłaconego Instrumentu Płatniczego Blue Media Przelewy, usługi Przelewy) oraz
przelewy wykonane na konto bankowe z salda (zgodnie z Regulaminem świadczenia
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usług płatniczych w ramach przedpłaconego Instrumentu Płatniczego Blue Media Plus,
usługi Plus), które zostały wykonane przez zalogowanego Użytkownika w serwisie
Rachuneo Płatności.
Promocja nie obejmuje Przelewów na telefon oraz przelewów, podczas których
użytkownik został poinformowany o możliwym opóźnieniu przelewu i wyraził na nią
zgodę poprzez kontynuację zlecenia przelewu ekspresowego
Dla przelewów realizowanych na konta bankowe czas 10 minut liczony jest od
zarejestrowania wpłaty w serwisie Rachuneo Płatności do momentu wykonania
przelewu wyjściowego lub od momentu złożenia dyspozycji przekazania środków z
salda w Serwisie Rachuneo Płatności do momentu wykonania przelewu wyjściowego,
pod warunkiem dostępności systemów teleinformatycznych banku odbiorcy.
Organizator nie ma wpływu na czas księgowania otrzymanego przelewu przez bank
(dostawcę) odbiorcy.
W ramach niniejszej Promocji organizator nie gwarantuje realizacji usług płatniczych
świadczonych w ramach serwisu Rachuneo Płatności w czasie krótszym niż 10 minut, a
jedynie nagradza dodatkowymi punktami promocyjnymi tych Uczestników, w wypadku
których czas między otrzymaniem środków przez Organizatora a ich przekazaniem
dostawcy odbiorcy wyniesie więcej niż 10 minut (z zastrzeżeniem dostępności
dostawcy odbiorcy). Usługi płatnicze realizowane w ramach serwisu Rachuneo Płatności
realizowane są z dochowaniem terminów realizacji usługi płatniczej określonego ustawą
z dn. 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
Promocja trwa od 28.04.2016 od godz. 13:30 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”.
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§ IV Postanowienia końcowe
Korzystając z usługi w ramach Instrumentu Płatniczego Blue Media Przelewy lub
Instrumentu Przedpłaconego Blue Media Plus w okresie objętym Promocją, Uczestnik
wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
Niniejszy Regulamin jest dostępny w Serwisie w zakładce „Regulaminy”.

