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REGULAMIN („REGULAMIN”) 

PROMOCJI „ZAPŁAĆ Z MASTERCARD I ZYSKAJ DO 50 ZŁ MIESIĘCZNIE 

ZA PŁATNOŚCI Z JEDNEJ KARTY”  

DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO MOJEPŁATNOŚCI.PL 

(„SERWIS INTERNETOWY”) 

W RAMACH USŁUGI PŁATNOŚCI AUTOMATYCZNYCH(„PROMOCJA”) 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami Promocji(„Organizatorzy”) są Orbita Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000438821, NIP 6762460418, REGON 122698894, 
o kapitale zakładowym w wysokości100.000,00 zł(„Orbita”) oraz BillBird Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Krakowie, ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000038732, NIP 6762165116, REGON 357218403, o kapitale 
zakładowym w wysokości 4.490.368,00 zł, wpłaconym w całości („BillBird”). 

2. Promocja dostępna jest wyłącznie w ramach oferowanej przez Orbitę Usługi inicjowania 
zapłaty za rachunki, ale w odniesieniu wyłącznie do Usługi Płatności Automatycznych 
(czyli dotyczących tylko cyklicznego inicjowania zapłaty za rachunki za pośrednictwem 
Serwisu Internetowego). 

3. Promocja nie obejmuje płatności inicjowanych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. 

4. Promocja rozpocznie się w dniu 24 kwietnia 2017 roku i będzie trwała aż do wyczerpania 
przeznaczonych przez Organizatorów na Promocję środków. Niezwłocznie po 
wyczerpaniu środków, Organizatorzy zamieszczą w Serwisie Internetowym komunikat 
o zakończeniu Promocji.  

§ 2 

UCZESTNICY I ZASADY PROMOCJI 

1. Promocja skierowana jest wyłącznie do Użytkowników Serwisu Internetowego 
Mojepłatności.pl oraz Usługi Płatności Automatycznych. 

2. Serwis Internetowy dostępny jest pod adresami elektronicznymi: 
https://www.mojeplatnosci.pl/ oraz https://app.mojeplatnosci.pl/. 

3. Promocja polega na tym, że w okresie jej obowiązywania BillBird zwróci Użytkownikowi 
10% wartości kwoty zapłaconego przez Użytkownika za pomocą karty płatniczej 
MasterCard rachunku w ramach Usługi Płatności Automatycznych, nie więcej jednak niż 
10 (dziesięć) złotych wartości pojedynczej transakcji i nie więcej niż w odniesieniu do 5 
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(pięciu) transakcji inicjowania płatności za rachunki w danym miesiącu kalendarzowym, w 
którym obowiązuje Promocja („Nagroda”).  

4. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności 
gospodarczej, powstały po stronie takiego Użytkownika przychód będzie korzystał ze 
zwolnienia z opodatkowania jeżeli nie przekroczy jednorazowo 760 zł. Przekazanie 
Użytkownikowi Nagrody nie będzie się wiązało z wystąpieniem obowiązku poboru 
podatku przez płatnika, ani też z wystąpieniem obowiązków sprawozdawczych. 

5. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podatnik 
podatku dochodowego od osób prawnych, Nagroda uzyskana przez takie podmioty 
zostanie przez nie opodatkowana we własnym zakresie, zgodnie z wybraną formą 
opodatkowania i obowiązującymi przepisami. W takim przypadku na Organizatorach nie 
ciążą żadne dodatkowe obowiązki nałożone na płatników przepisami prawa 
podatkowego. 

6. Każdorazowe przekazanie Użytkownikowi Nagrody nastąpi na kartę płatniczą MasterCard 
Użytkownika, w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych (każdy dzień tygodnia z wyłączeniem 
sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty obciążenia karty zapłatą za rachunek. 

7. Kwota stanowiąca wysokość Nagrody liczona jest od kwoty rozliczeniowej transakcji. Do 
kwoty rozliczeniowej nie jest wliczana Opłata za Usługę Płatności Automatycznych 
należna Orbicie. 

8. Nagroda przewidziana jest wyłącznie od transakcji realizowanych zgodnie z ich 
przeznaczeniem i nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku transakcji fikcyjnych oraz 
transakcji, których cel nie został ostatecznie osiągnięty (np. Użytkownik otrzymał zwrot 
dokonanej wpłaty od Wystawcy faktury lub rachunek, na który dokonano wpłaty nie był 
rachunkiem Wystawcy faktury). 

9. Użytkownik może skorzystać z Promocji dopiero po aktywowaniu w Serwisie 
Internetowym Usługi Płatności Automatycznych i ustawieniu ich cykliczności oraz po 
zaznaczeniu opcji „10% z Mastercard®” przy sposobie płatności. 

10. Karta płatnicza MasterCard, o której mowa w ust. 3, musi być uprzednio zarejestrowana 
przez Użytkownika w Serwisie Internetowym. 

11. Usługa Płatności Automatycznych będzie w dalszym ciągu świadczona przez Orbitę na 
rzecz Użytkownika po odwołaniu Promocji przez Organizatorów. 

12. W każdym czasie po zakończeniu Promocji Użytkownik może zaprzestać korzystania 
z oferowanej przez Orbitę Usługi Płatności Automatycznych. 

§ 3 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, niezależne 
od Organizatorów, a mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Promocji. 

§ 4 

SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1. Nad zapewnieniem prawidłowości prowadzenia Promocji czuwają Organizatorzy. 

2. Użytkownik może zgłaszać reklamację co do przebiegu Promocji. 
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3. Reklamacja dotycząca przebiegu Promocji będzie wymagała dla swej ważności 
i skuteczności:  

a. zachowania formy pisemnej lub elektronicznej, 

b. dostarczenia jej osobiście do sekretariatu Organizatorów, przesłania listem 
poleconym albo pocztą kurierską na adres Organizatorów lub przesłania jej pocztą 
elektroniczną na adres e-mail Organizatorów: support@billbird.pl 

c. umieszczenia na kopercie lub w treści wiadomości e-mail dopisku „Promocja Zapłać 
z MasterCard – reklamacja”. 

d. podania w treści reklamacji: imienia, nazwiska, adresu Użytkownika, przyczyn 
reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, 

e. w przypadku wyboru formy pisemnej - własnoręcznego podpisania reklamacji przez 
Użytkownika. 

4. Reklamacja, która nie będzie spełniała łącznie wszystkich wymogów określonych w § 4 
ust. 3lit. a) – e) nie będzie rozpatrywana. 

5. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 30 (trzydziestu) dni od dnia wpływu reklamacji, 
włączając w to wysłanie zawiadomienia do Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji. 

§ 5 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników uzyskanych w ramach Promocji 
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922). 

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników dla celów 
Promocji jest Orbita. 

3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych 
z organizacją i przeprowadzeniem Promocji. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jednocześnie niezbędny do 
wzięcia udziału w Promocji. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje 
prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, z 
zastrzeżeniem wymogów prawa zobowiązujących do przetwarzania danych w określonym 
czasie. Usunięcie skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w Promocji. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatorów i pod adresami 
elektronicznymi: https://www.mojeplatnosci.pl/ oraz https://app.mojeplatnosci.pl/ 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji 
z ważnych powodów w zakresie, w jakim nie będzie to miało wpływu na prawa już nabyte 
przez Użytkownika. Ewentualne zmiany publikowane będą pod adresami elektronicznymi 
wskazanymi w ust. 1 powyżej. Za ważne powody uznaje się w szczególności: (i) zmianę 
przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usług przez Organizatorów, (ii) 
sformułowane rekomendacje, zalecenia lub innego rodzaju informacje wydawane przez 
organy administracji publicznej, (iii) zmianę kosztów świadczenia usług przez Orbitę lub 
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BillBird, (iv) zmianę w zakresie bezpieczeństwa świadczonych usług, (iv) zmiany umów 
zawartych przez BillBird z Agentem Rozliczeniowym lub umów zawartych pomiędzy 
Organizatorami, (v) zmiany systemu teleinformatycznego przez Orbitę lub BillBird, Bank 
Użytkownika, Agenta Rozliczeniowego lub Dostawcę usług płatniczych. 

3. W zakresie Promocji, Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów 
„Regulaminu Usługi Mojepłatności.pl” oraz „Regulaminu Usługi Płatności Automatycznych 
w ramach Moichpłatności.pl”. 

4. Terminy stosowane w niniejszym Regulaminie, które nie zostały w nim zdefiniowane, 
używane są w znaczeniu określonym w postanowieniach zapisów „Regulaminu Usługi 
Mojepłatności.pl” oraz „Regulaminu Usługi Płatności Automatycznych w ramach 
Moichpłatności.pl”. 

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem oraz Regulaminami wymienionymi w ust. 4 
powyżej, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 


