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WSZYSCY GRAMY DO JEDNEJ BRAMKI, BRAMKI PŁATNOŚCI – PAYBYLINK.PL 

Regulamin Promocji „Prowizja 0% przez pierwszy miesiąc” dla nowych Akceptantów Paybylink 
Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.  

 
Definicje 

Ilekroć w niniejszym dokumencie pojawiają się pojęcia 

zapisywane wielką literą, należy nadawać im znaczenie 

wskazane poniżej:  
1. Akceptant – osoba fizyczna, osoba prawna  

lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej działająca na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, która po raz pierwszy 

nabywa usługi oferowane przez Paybylink. 

2. Blik – bramka płatności Udostępniana przez 

Usługodawcę. W praktyce BLIK to sześciocyfrowy kod 

wyświetlany przez aplikację, który może służyć  

do zaakceptowania transakcji, dokładnie tak, jakbyśmy 

płacili kartą. 

3. Przelewy Online (inaczej szybkie przelewy) – bramka 

płatności udostępniana przez Usługodawcę. Głównym 

założeniem było uproszczenie oraz przyspieszenie 

zakupów w sieci. Klienci, którzy będą realizować wpłaty 

na konto sklepu nie będą musieli przepisywać żadnych 

danych ani drukować druczków do przelewów 

tradycyjnych. Wystarczy, że zalogują się do banku  

i potwierdzą przelew. Wpłata zaksięguje  

się automatycznie w przeciągu kilku sekund. 

4. Rabat – obniżenie stawek Akceptanta przez Paybylink, 

zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 

5. Oferta Promocyjna – dokument określający warunki 

świadczenia usług pośrednictwa inne niż ustalone  

w Regulaminach. 

6. Umowa – umowa o świadczenie usług pośrednictwa 

finansowego zawarta pomiędzy Paybylink  

a Akceptantem, zawarta na piśmie lub jeżeli Paybylink 

przewidział taką możliwość w formie elektronicznej. 

 

Oferta 

1. Organizatorem niniejszej Promocji „Prowizja 0 % przez 

pierwszy miesiąc” ( zwanej dalej Promocją ) jest Robert 

Paszkowski, prowadzącym działalność gospodarczą 

pod nazwą Systemy Płatnicze, ul. Jana Pawła II 22,  

00-133 Warszawa, NIP: 1182105129,  

REGON: 360726494. Wpisany do rejestru małych 

instytucji płatniczych prowadzony przez Komisję 

Nadzoru Finansowego pod numerem MIP31/2019, 

(prowadzącym serwis Paybylink) zwanym w tym 

dokumencie Paybylink lub Sprzedawcą. 

2. Promocja „Prowizja 0 % przez pierwszy miesiąc” 

skierowana jest do wszystkich Akceptantów 

spełniających warunki określone w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Skorzystanie z Oferty oznacza akceptację treści 

niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki promocji 

1. Z promocji „Prowizja 0 % przez pierwszy miesiąc”, mogą 

skorzystać wszyscy Akceptanci, którzy w terminie 

obowiązywania niniejszej promocji zawrą z Paybylink 

nową umowę o świadczenie usług pośrednictwa 

finansowego w ramach oferty przyjmowania płatności 

Przelewy Online oraz Blik. 

2. Promocja polega na udzieleniu 100% rabatu  

na Prowizję przez 30 dni od momentu rozpoczęcia 

Usług w ramach zawartej Umowy. 

3. W przypadku, gdy Obrót Akceptanta przekroczy wartość 

50 000 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych )  

w czasie trwania Promocji, wszystkie transakcje 

powyżej tego obrotu będą objęte podstawową stawką 

prowizyjną przysługującej Paybylink i na nie Paybylink 

nie będzie udzielał żadnego rabatu.  

4. Rabat zostanie naliczony po weryfikacji spełnienia 

przez Akceptanta warunków skorzystania z niniejszej 

Promocji i zostanie uwzględniona na fakturze za Usługi 

wymienione w punkcie 1 – Oferta.  

5. Rabat udzielany jest z podstawowej stawki prowizji, 

która ustalona jest na poziomie 1,49% jednak nie 

mniej niż 30 groszy od każdej transakcji.  

6. Po okresie trwania promocji „Prowizja 0 % przez 

pierwszy miesiąc” istnieje możliwość negocjacji stawki 

prowizji. W przypadku braku negocjacji stawka zmienia 

się na 1,49% jednak nie mniej niż 30 groszy. 

 

Dodatkowe informacje 

1. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi 

Ofertami Promocyjnymi. 

2. Paybylink zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego 

Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie 

warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio 

nabyte przez Akceptanta. Informacja o zmianie 

Regulaminu zostanie podana do wiadomości 

Akceptantów korzystających z oferty poprzez pocztę 

elektroniczną z jednodniowym wyprzedzeniem. 

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie 

internetowej Paybylink zakładka dokumenty  

[ https://paybylink.pl/partner/dokumenty/ ]. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem mają zastosowanie postanowienia  

https://paybylink.pl/partner/dokumenty/

