
Umowa nr: FTBXXXXXXXXXXX
UM_BIZ_IND

mBank S.A. z siedzibŃ w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez SŃd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XII Wydziağ Gospodarczy Krajowego Rejestru SŃdowego pod numerem KRS 0000025237, posiadajŃcy numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,

o wpğaconym w cağoŜci kapitale zakğadowym, kt·rego wysokoŜĺ wg stanu na dzieŒ 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 zğote.

Strona 1 z 8

UMOWA
na Ŝwiadczenie usğug przyjmowania pğatnoŜci w terminalu

Planet Pay przy uŨyciu instrument·w pğatniczych
zawarta pomiňdzy

OSOBY UPOWAŧNIONE DO PODPISANIA UMOWY XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, PESEL XXXXXXXXXXX, telefon:
0048XXXXXXXXX

ProwadzŃcym/Ń/ymi dziağalnoŜĺ gospodarczŃ pod nazwŃ:

NAZWA FIRMY: XXXXXXXXXXXXXXX
FORMA PRAWNA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
REGON: XXXXXXXXX
NIP: XXXXXXXXXX
ADRES SIEDZIBY: XXXXXXXXX XX/XX, XXXXXXXX XXXXX
ADRES DO KORESPONDENCJI: XXXXXXXXXX X/XX, XXXXXXXXXXXX XXXXX
OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE UMOWY: XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX tel: 0048XXXXXXXXX
CZAS TRWANIA UMOWY: Czas nieokreŜlony z minimalnym okresem obowiŃzywania 24

miesiŃce
DATA PODPISANIA UMOWY: XX-XX-XXXX

oraz

Planet Pay Sp·ğka z ograniczonŃ odpowiedzialnoŜciŃ z siedzibŃ w Warszawie ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, SŃd Rejonowy dla
m. st. Warszawy, XIII Wydziağ Gospodarczy KRS nr KRS 0000427567, NIP 679-308-33-13, Kapitağ zakğadowy i wpğacony 9.676.750 PLN,
zwanŃ dalej Planet Pay,

oraz

mBank Sp·ğka Akcyjna z siedzibŃ w Warszawie, ul. Senatorska 18 , 00-950 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiňbiorc·w Krajowego
Rejestru SŃdowego przez SŃd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydziağ Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000025237, NIP
526-021-50-88, o wpğaconym w cağoŜci kapitale zakğadowym, kt·rego wysokoŜĺ wg stanu na dzieŒ 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508
zğotych, zwanŃ dalej Bank lub mBank,

Ä1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Ŝwiadczenie przez mBank na rzecz Akceptanta usğugi polegajŃcej na umoŨliwieniu przyjmowania
pğatnoŜci przy uŨyciu instrument·w pğatniczych w punktach handlowo-usğugowych Akceptanta przy wykorzystaniu terminala POS
udostňpnionego przez Planet Pay oraz Ŝwiadczenia przez mBank lub Planet Pay na rzecz Akceptanta innych usğug okreŜlonych
UmowŃ, na warunkach i w zamian za wynagrodzenie okreŜlone w Umowie.

2. Akceptant zobowiŃzuje siň do przyjmowania pğatnoŜci za pomocŃ instrument·w pğatniczych za towary i usğugi wyğŃcznie zwiŃzane z
rodzajem prowadzonej dziağalnoŜci, zgodnie z zasadami okreŜlonymi w Umowie i zağŃcznikach do niej oraz w otrzymanych instrukcjach
i materiağach edukacyjnych, a takŨe w zgodzie z obowiŃzujŃcymi przepisami prawa.

3. Zakres usğug Ŝwiadczonych w danym Punkcie handlowo-usğugowo Akceptanta okreŜla Karta Lokalizacji, kt·ra stanowi ZağŃcznik nr 3
do niniejszej Umowy.

4. Akceptant przyjmuje do wiadomoŜci, iŨ warunkiem realizacji przez mBank okreŜlonych w Umowie usğug jest przystŃpienie do sieci
Terminali POS prowadzonej i zarzŃdzanej przez Planet Pay.

5. WyraŨenia pisane w treŜci duŨŃ literŃ zostağy okreŜlone w Definicjach wymienionych w Regulaminie, okreŜlajŃcym szczeg·ğowe
zasady Ŝwiadczenia usğug w zakresie udostňpnienia terminala pğatniczego oraz obsğugi i rozliczania transakcji opğacanych kartami
pğatniczymi oraz innymi instrumentami pğatniczymi, stanowiŃcym ZağŃcznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwany dalej ĂRegulaminemò.

Ä2 OśWIADCZENIA

1. mBank oŜwiadcza i zapewnia, Ũe:
1) posiada licencje Organizacji Pğatniczych na pozyskiwanie punkt·w akceptujŃcych karty pğatnicze oraz obsğugň transakcji

dokonywanych przy uŨyciu kart pğatniczych ze znakami tych Organizacji;
2) jest dostawcŃ usğug pğatniczych i agentem rozliczeniowym w rozumieniu Ustawy o usğugach pğatniczych.

2. Planet Pay oŜwiadcza i zapewnia, Ũe zarzŃdza sieciŃ Zestaw·w POS umoŨliwiajŃcych dokonywanie transakcji przy uŨyciu
instrument·w pğatniczych oraz wykonywanie innych dodatkowych usğug.

3. Akceptant oŜwiadcza, iŨ Ũaden bank, Ũadne centrum rozliczeniowe ani Ũadna Organizacja Pğatnicza nie rozwiŃzağy z nim w trybie
natychmiastowym umowy dotyczŃcej akceptacji jakichkolwiek instrument·w pğatniczych.
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Ä3 WARUNKI śWIADCZENIA USĞUG

1. W ramach Umowy, mBank zobowiŃzuje siň umoŨliwiĺ Akceptantowi przyjmowanie pğatnoŜci bezgot·wkowych dokonywanych
instrumentami pğatniczymi w Punktach handlowo-usğugowych Akceptanta wskazanych w ZağŃczniku nr 3 do Umowy ï Karta Lokalizacji.

2. mBank zobowiŃzuje siň wobec Akceptanta do rozliczania transakcji dokonywanych instrumentami pğatniczymi na warunkach
okreŜlonych w Umowie oraz do przekazywania na wskazany przez Akceptanta w Umowie bieŨŃcy rachunek bankowy prowadzony
przez mBank, kwot naleŨnych za wydane towary lub zrealizowane usğugi na rzecz posiadaczy instrument·w pğatniczych.

3. Szczeg·ğowe warunki akceptacji instrument·w pğatniczych, obsğugi transakcji oraz obsğugi Terminala POS, a takŨe Ŝwiadczenia innych
usğug okreŜlonych UmowŃ okreŜla Regulamin.

4. Akceptant zobowiŃzany jest do speğniania wymagaŒ miňdzynarodowego standardu bezpieczeŒstwa danych w branŨy kart pğatniczych,
tzw. Payment Card Industry Security Standard (ĂPCI DSSò) okreŜlonego przez Organizacje Pğatnicze.

5. Akceptant zobowiŃzuje siň do rejestracji i aktywacji konta na portalu internetowym Elektroniczne Biuro Obsğugi Klienta dostňpnym pod
adresem https://ebok.itcard.pl (ĂeBOKò) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zainstalowania pierwszego Terminala POS oraz do
zapoznawania siň z treŜciŃ informacji publikowanych na stronach portalu eBOK nie rzadziej niŨ raz w tygodniu.

Ä4 WARUNKI PRZEKAZANIA ZESTAWčW POS

1. Na warunkach okreŜlonych w Umowie, Planet Pay niniejszym przekazuje Akceptantowi w odpğatne uŨywanie Zestawu POS,
przeznaczonego do przyjmowania zapğaty przy uŨyciu Instrument·w Pğatniczych w Punktach handlowo-usğugowych Akceptanta oraz
Ŝwiadczenia innych usğug okreŜlonych UmowŃ.

2. Konfiguracjň Zestawu POS Akceptanta okreŜla Karta Lokalizacji.
3. ZağŃcznik nr 1 do Umowy - Regulamin okreŜla w szczeg·lnoŜci:

1) warunki przekazywania i uŨywania Zestaw·w POS oraz innych materiağ·w i urzŃdzeŒ bňdŃcych wğasnoŜciŃ Planet Pay;
2) warunki przekazywania i uŨywania kart GPRS;
3) zasady Ŝwiadczenia usğug serwisowych dla Zestaw·w POS;
4) warunki Ŝwiadczenia usğug dodatkowych dotyczŃcych Zestaw·w POS;
5) zasady szkolenia pracownik·w Akceptanta z obsğugi Zestaw·w POS;
6) zasady zakupu papieru do terminali POS;
7) zasady demontaŨu Zestaw·w POS w przypadku rozwiŃzania Umowy.

4. W dniu instalacji Zestawu POS, Planet Pay zobowiŃzuje siň do przekazania Akceptantowi, w ramach wynagrodzenia naleŨnego Planet
Pay na mocy niniejszej Umowy, instrukcji obsğugi terminala POS lub udostňpnienia instrukcji obsğugi na swojej stronie internetowej pod
adresem http://strefaakceptanta.planetpay.pl/dokumenty.

5. Akceptant zobowiŃzuje siň uŨywaĺ Zestaw POS wyğŃcznie w Punkcie handlowo-usğugowym Akceptanta wymienionym w Karcie
Lokalizacji, wyğŃcznie w celu realizacji niniejszej Umowy, zgodnie z Regulaminem oraz instrukcjami obsğugi terminala POS oraz
instrukcjami obsğugi innych urzŃdzeŒ wchodzŃcych w skğad Zestawu POS.

Ä5 OPĞATY I PROWIZJE MBANK I ORGANIZACJI PĞATNICZYCH

1. Akceptant zobowiŃzuje siň do ponoszenia opğat, przeznaczonych miňdzy innymi na pokrycie opğat pobieranych przez Organizacje
Pğatnicze i banki bňdŃce wydawcami instrument·w pğatniczych oraz wszelkich koszt·w ponoszonych przez mBank w zwiŃzku z
realizacjŃ Umowy, zgodnie z ZağŃcznikiem nr 2 ï Warunki Handlowe, okreŜlajŃcym w szczeg·lnoŜci wysokoŜĺ i spos·b obliczania tych
opğat.

2. W odniesieniu do transakcji realizowanych w oparciu o kartň pğatniczŃ Akceptant zwraca siň do mBank, a mBank wyraŨa zgodň na
pobieranie od Akceptanta ğŃczonych opğat akceptanta, nieokreŜlonych indywidualnie w odniesieniu do poszczeg·lnych kategorii i
poszczeg·lnych marek kart pğatniczych o r·Ũnych poziomach opğaty interchange.

Ä6 ROZLICZENIA Z MBANK

1. Z zastrzeŨeniem Ä 6 ust. 5 ï 6 poniŨej, mBank zobowiŃzuje siň do wykonania przelewu naleŨnych Akceptantowi kwot z tytuğu transakcji
dokonanych w Terminalach POS zainstalowanych na podstawie Umowy z Akceptantem, pomniejszonych o opğaty, o kt·rych mowa w Ä
5 Umowy, w terminie do dw·ch dni roboczych od daty przekazania z Terminala POS do mBank danych o transakcjach zgodnie z
Regulaminem.

2. Podstawň do dokonania zapğaty przez mBank na rzecz Akceptanta kwot z tytuğu transakcji dokonanych w Terminalach POS stanowiŃ
transakcje przeprowadzone zgodnie z zasadami okreŜlonymi w Umowie.

3. Akceptant wyraŨa zgodň na potrŃcanie przez mBank opğat, o kt·rych mowa w Ä 5 Umowy z bieŨŃcych wartoŜci transakcji dokonanych
w Terminalach POS.

4. mBank zobowiŃzany jest do podania w informacji o transakcji pğatniczej realizowanej w oparciu o kartň pğatniczŃ: (a) kodu transakcji (b)
kwoty transakcji w walucie, w kt·rej uznawany jest rachunek pğatniczy odbiorcy (c) kwoty wszelkich opğat naleŨnych z tytuğu transakcji,
ze wskazaniem odrňbnie opğaty akceptanta i kwoty opğaty interchange. Akceptant wyraŨa zgodň na przekazywanie tych informacji
zbiorczo wedğug marki, aplikacji, kategorii instrumentu pğatniczego oraz stawek opğaty interchange majŃcych zastosowanie do danej
transakcji. Informacje te mogŃ byĺ przekazywane Akceptantowi okresowo, nie rzadziej niŨ raz w miesiŃcu.
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5. mBank zastrzega sobie prawo do wstrzymania pğatnoŜci, o kt·rej mowa w Ä 6 ust. 1, na rachunek Akceptanta, w przypadku podejrzeŒ
co do zgodnoŜci przeprowadzonej transakcji z postanowieniami niniejszej Umowy, w tym Regulaminu oraz w przypadku transakcji, co
do kt·rych prawdziwoŜci lub poprawnoŜci mBank wyraŨa zastrzeŨenia. Wstrzymanie pğatnoŜci nastŃpi na czas niezbňdny do
wyjaŜnienia sytuacji. mBank poinformuje Akceptanta o kaŨdym takim przypadku.

6. mBank zastrzega sobie prawo do odmowy wypğaty naleŨnoŜci, o kt·rej mowa w Ä 6 ust. 1, na rachunek Akceptanta, w przypadku
stwierdzenia, Ũe transakcja jest niezgodna z postanowieniami niniejszej Umowy, w tym Regulaminu, dotyczy towar·w lub usğug
zabronionych prawem, zostağa zawarta w zğej wierze, moŨe zaszkodziĺ wizerunkowi Organizacji pğatniczej lub negatywnie wpğynŃĺ na
jej markň, bŃdŦ zostağa odrzucona przez wydawcň kart. JeŨeli wypğata na rzecz Akceptanta kwot z tytuğu transakcji dokonanych w
terminalach POS nastŃpiğa przed jej wstrzymaniem z przyczyn okreŜlonych powyŨej, mBank ma prawo potrŃciĺ wypğaconŃ naleŨnoŜĺ z
pğatnoŜci bieŨŃcych naleŨnych Akceptantowi na podstawie Umowy.

Ä7 OPĞATY PLANET PAY

1. Tytuğem dzierŨawy Zestaw·w POS Akceptantowi oraz Ŝwiadczenia przez Planet Pay na rzecz Akceptanta dodatkowych usğug
okreŜlonych niniejszŃ UmowŃ, Akceptant zobowiŃzuje siň do uiszczania na rzecz Planet Pay opğat okreŜlonych w ZağŃczniku nr 2 do
niniejszej Umowy ï Warunki Handlowe.

2. Akceptant wyraŨa zgodň na potrŃcanie opğat, o kt·rych mowa w Ä7 ust. 1, powiňkszonych o obowiŃzujŃcy podatek VAT, z bieŨŃcych
pğatnoŜci na rzecz Akceptanta realizowanych przez mBank.

3. W przypadku braku moŨliwoŜci rozliczenia naleŨnych kwot z bieŨŃcych pğatnoŜci, Akceptant jest zobligowany do uregulowania
naleŨnoŜci w terminie okreŜlonym na fakturze.

Ä8 ODPOWIEDZIALNOśĹ

1. W zakresie dozwolonym przez prawo, odpowiedzialnoŜĺ mBank albo Planet Pay wobec Akceptanta ograniczona jest w kaŨdym
przypadku wyğŃcznie do obowiŃzku naprawienia rzeczywistej i bezpoŜredniej szkody poniesionej przez Akceptanta w zwiŃzku z
niewykonaniem lub nienaleŨytym wykonaniem niniejszej Umowy przez mBank albo Planet Pay, chyba Ũe nie wykonanie lub
nienaleŨyte wykonanie Umowy przez mBank albo Planet Pay jest nastňpstwem okolicznoŜci, za kt·re mBank albo Planet Pay nie
ponosi odpowiedzialnoŜci. mBank albo Planet Pay nie bňdzie zobowiŃzana do naprawienia szkody Akceptanta w zakresie utraconych
korzyŜci oraz szk·d poŜrednich.

2. Z zastrzeŨeniem szkody wyrzŃdzonej Akceptantowi umyŜlnie, niezaleŨnie od podstawy odpowiedzialnoŜci mBank albo Planet Pay,
ğŃczna wysokoŜĺ tej odpowiedzialnoŜci wzglňdem Akceptanta zwiŃzana ze wszystkimi zdarzeniami, dziağaniami lub zaniechaniami,
kt·re miağy miejsce w okreŜlonym miesiŃcu, nie moŨe w Ũadnym wypadku przekroczyĺ ğŃcznej kwoty opğat i prowizji zapğaconych na
rzecz mBanku albo Planet Pay przez Akceptanta na podstawie niniejszej Umowy w miesiŃcu bezpoŜrednio poprzedzajŃcym miesiŃc, w
kt·rym te zdarzenia, dziağania lub zaniechania miağy miejsce.

3. mBank ponosi samodzielnŃ odpowiedzialnoŜĺ za szkody wyrzŃdzone Akceptantowi niewykonaniem lub nienaleŨytym wykonaniem
Umowy.

4. Planet Pay ponosi samodzielnŃ odpowiedzialnoŜĺ za szkody wyrzŃdzone Akceptantowi niewykonaniem lub nienaleŨytym wykonaniem
Umowy.

5. mBank i Planet Pay nie ponoszŃ odpowiedzialnoŜci za niewypeğnienie zobowiŃzaŒ wynikajŃcych z niniejszej Umowy, jeŨeli jest ono
wynikiem dziağania siğy wyŨszej (zdarzenia nagğego, kt·rego nie dağo siň przewidzieĺ w dniu zawarcia Umowy i na kt·re Strona nie
miağa wpğywu, w szczeg·lnoŜci takiego jak strajk, klňska Ũywioğowa, dziağanie wğadzy administracyjnej, zamieszki lub wojna).

Ä9 OKRES OBOWIłZYWANIA

1. Niniejsza Umowa wchodzi w Ũycie z dniem jej podpisania. W przypadku nie zainstalowania Terminala POS w ciŃgu 3 miesiňcy od daty
podpisania Umowy ulega ona automatycznemu rozwiŃzaniu.

2. Planet Pay zastrzega sobie prawo do odmowy instalacji Zestawu POS, o czym niezwğocznie poinformuje Akceptanta.
3. Okres obowiŃzywania Umowy wskazany jest w komparycji Umowy, przy czym Karta Lokalizacji wskazuje terminy, w jakich mBank i

Planet Pay zobowiŃzane sŃ do Ŝwiadczenia usğug okreŜlonych niniejszŃ UmowŃ.
4. Tryb wypowiedzenia lub rozwiŃzania Umowy przez Strony okreŜla Regulamin. Dla skutecznego i cağkowitego rozwiŃzania Umowy z

Akceptantem ze strony mBank oraz Planet Pay wystarczy zğoŨenie oŜwiadczenia o wypowiedzeniu przez mBank albo Planet Pay, tj.
nie jest konieczne dziağanie ğŃczne mBank oraz Planet Pay, na co Akceptant niniejszym wyraŨa zgodň.

5. Wypowiedzenie przez Akceptanta umowy z mBank o rachunek bankowy, o kt·rym mowa w Ä3 ust. 2 powyŨej, jest jednoznaczne z
wypowiedzeniem niniejszej Umowy przez Akceptanta w trybie okreŜlonym w Rozdziale 10 Ä1 ust. 1 Regulaminu, z zastrzeŨeniem, Ũe
nie wyğŃcza to obowiŃzku Akceptanta do zapğaty Planet Pay ewentualnych kar umownych oraz opğat za dzierŨawň Terminali POS za
peğen miesiŃc kalendarzowy, w kt·rym nastŃpi rozwiŃzanie Umowy. RozwiŃzanie niniejszej Umowy nastňpuje w dniu rozwiŃzania
umowy o rachunek bankowy, o kt·rym mowa w Ä3 ust. 2 powyŨej. Informacjň o wypowiedzeniu niniejszej Umowy przez Akceptanta, w
trybie okreŜlonym w zdaniu poprzednim, mBank przekaŨe do Planet Pay, na co Akceptant niniejszym wyraŨa zgodň.

Ä10 ZMIANY UMOWY

1. mBank i Planet Pay majŃ prawo do zmiany postanowieŒ ZağŃcznika nr 1 ï Regulamin oraz ZağŃcznika nr 2 ï Warunki Handlowe w
kaŨdym czasie w okresie obowiŃzywania Umowy.
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2. Nowy tekst Regulaminu lub Warunk·w Handlowych lub zawiadomienie okreŜlajŃce zmiany Regulaminu lub Warunk·w Handlowych,
wraz z datŃ wejŜcia w Ũycie tych zmian zostanie przesğany Akceptantowi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na
ostatni znany adres Akceptanta.

3. Dorňczenie nowego tekstu Regulaminu lub zawiadomienie okreŜlajŃce zmiany Regulaminu, o kt·rych mowa w ust. 2, moŨe
alternatywnie nastŃpiĺ poprzez odesğanie (hiperğŃcze) umieszczone na stronach portalu eBOK, do strony
http://strefaakceptanta.planetpay.pl/ Wraz z odesğaniem (hiperğŃczem) do strony http://strefaakceptanta.planetpay.pl/ udostňpniana
bňdzie informacja o dacie publikacji zmian Regulaminu oraz informacja o dacie wejŜcia w Ũycie tych zmian. Za dzieŒ dorňczenia zmian
Regulaminu Akceptantowi uwaŨa siň ·smy dzieŒ kalendarzowy liczŃc od dnia publikacji zmian Regulaminu.

4. Dorňczenie nowego tekstu Warunk·w Handlowych lub zawiadomienie okreŜlajŃce zmiany Warunk·w Handlowych, moŨe alternatywnie
nastŃpiĺ poprzez informacjň umieszczonŃ na stronach portalu eBOK, po zalogowaniu siň przez Akceptanta na swoje konto w portalu
eBOK. Wraz z informacjŃ udostňpniana bňdzie data publikacji zmian oraz data wejŜcia w Ũycie tych zmian. Za dzieŒ dorňczenia zmian
Akceptantowi uwaŨa siň ·smy dzieŒ kalendarzowy liczŃc od dnia publikacji zmian Warunk·w Handlowych.

5. Dodatkowo, zawiadomienie o zmianach Regulaminu lub Warunk·w Handlowych, dokonywanych w czasie obowiŃzywania Umowy,
bňdzie wysyğane Akceptantowi razem z zestawieniem miesiňcznym wraz z podaniem terminu ich wejŜcia w Ũycie.

6. Akceptant ma prawo, w terminie 14 dni od daty dorňczenia nowego tekstu Regulaminu lub Warunk·w Handlowych, odm·wiĺ wyraŨenia
zgody na zmianň warunk·w Umowy wynikajŃcŃ ze zmiany Regulaminu lub Warunk·w Handlowych. Odmowa wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaŨnoŜci i stanowi wypowiedzenie Umowy ze skutkiem na dzieŒ wejŜcia w Ũycie nowego tekstu Regulaminu lub
Warunk·w Handlowych.

7. Niedokonanie wypowiedzenia Umowy przez Akceptanta w trybie okreŜlonym w ust. 6 powyŨej oznacza akceptacjň nowego tekstu
Regulaminu lub Warunk·w Handlowych.

8. Aktualny tekst Regulaminu jest dodatkowo kaŨdorazowo umieszczany na stronie internetowej mBank tj.
https://www.mbank.pl/firmy/terminale/konto-z-terminalem/ oraz na stronie internetowej Planet Pay tj.
http://strefaakceptanta.planetpay.pl/dokumenty.

9. Zmiana zakresu usğug, wskazanych w ZağŃczniku nr 3 do Umowy (Karta Lokalizacji), Ŝwiadczonych w danym Punkcie
handlowo-usğugowym Akceptanta, nastňpuje na wniosek Akceptanta i nie wymaga aneksowania Umowy.

Ä11 CESJA I PODWYKONAWSTWO

1. Prawa i obowiŃzki wynikajŃce z niniejszej Umowy, przysğugujŃce Akceptantowi, nie mogŃ byĺ przenoszone na osoby trzecie, bez
uprzedniej pisemnej zgody mBanku i Planet Pay. W szczeg·lnoŜci Akceptant zobowiŃzuje siň do nieudostňpniania Zestawu POS
osobom trzecim w celu dokonania transakcji.

2. W zakresie dopuszczonym przez prawo, mBank lub Planet Pay moŨe powierzyĺ innym podmiotom wykonanie cağoŜci lub czňŜci
zobowiŃzaŒ wynikajŃcych z Umowy.

Ä12 KOMUNIKACJA

1. Akceptant zobowiŃzuje siň do informowania Strony Umowy o wszystkich zmianach danych, wskazanych w Umowie, a takŨe zmianach
prawnych (np. zmiana formy prawnej, zaprzestanie dziağalnoŜci, zmiana profilu dziağalnoŜci), dotyczŃcych prowadzonej dziağalnoŜci.
Wszelkie informacje i zgğoszenia, o kt·rych mowa powyŨej, a takŨe inne informacje i zgğoszenia wymagane UstawŃ z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usğugach pğatniczych, wymagajŃ zachowania formy pisemnej lub elektronicznej i powinny byĺ dostarczone do Planet Pay lub
przesğane listem poleconym, na adres ul. Szosa Zambrowska 100, 18-400 ĞomŨa, lub na adres email POS@planetpay.pl w ciŃgu 14
dni od daty zaistnienia zmiany. Zgğoszona zmiana jest skuteczna wobec Strony z upğywem 14 dni od daty otrzymania informacji o
zmianie przez Planet Pay.

2. W przypadku nie przekazania przez Akceptanta nowych danych zgodnie z trybem wskazanym w ust. 1 powyŨej, mBank oraz Planet
Pay nie ponoszŃ odpowiedzialnoŜci za korespondencjň lub rozliczenie, kt·re zostağo zrealizowane na podstawie posiadanych
informacji adresowych oraz rozliczeniowych.

3. Planet Pay zobowiŃzuje siň do niezwğocznego powiadomienia mBank o wszelkich zmianach, o kt·rych mowa w ust. 1, na co mBank
niniejszym wyraŨa zgodň.

Ä13 POSTANOWIENIA KOőCOWE

1. Umowa niniejsza sporzŃdzona zostağa w formie dokumentowej w rozumieniu przepis·w ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny w trzech jednobrzmiŃcych egzemplarzach, po jednym dla kaŨdej ze Stron. W celu unikniňcia wŃtpliwoŜci Strony potwierdzajŃ,
Ũe oŜwiadczenia woli Banku oraz Planet Pay skğadane sŃ przez kaŨdŃ z tych Stron we wğasnym zakresie. Bank nie dziağa jako
peğnomocnik Planet Pay i podejmuje wyğŃcznie czynnoŜĺ faktycznŃ wygenerowania umowy w postaci dokumentu obejmujŃcego
oŜwiadczenia woli Stron.

2. Zmiany Umowy, w tym w szczeg·lnoŜci zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego powyŨej i sğuŨŃcego rozliczeniom transakcji
dokonywanych przy uŨyciu terminala POS, z zastrzeŨeniem postanowieŒ Ä10, wymagajŃ Aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaŨnoŜci.

3. W zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa Strony zobowiŃzujŃ siň do zachowania tajemnicy handlowej dotyczŃcej zasad i
warunk·w Umowy w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiŃzaniu, wypowiedzeniu lub wygaŜniňciu.

4. Akceptant oŜwiadcza, Ũe zostağ poinformowany:
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a) Ũe Bank oraz Planet Pay, jako niezaleŨni administratorzy danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, bňdŃ przetwarzaĺ dotyczŃce go dane osobowe w zakresie i celu wynikajŃcych z postanowieŒ Umowy
i Regulaminu,

b) o dobrowolnoŜci podania danych, prawie dostňpu do nich i ich poprawiania,
c) o prawie zgğaszania sprzeciwu na marketing bezpoŜredni produkt·w i usğug wğasnych Banku za poŜrednictwem BOK oraz w

plac·wkach Banku,
d) o moŨliwoŜci wyraŨenia lub odwoğania zgody na:

- otrzymywanie materiağ·w marketingowych usğug i produkt·w sp·ğek wchodzŃcych w skğad Grupy kapitağowej Banku innych niŨ
Bank;

- otrzymywanie informacji handlowej za pomocŃ Ŝrodk·w komunikacji elektronicznej, w tym na uŨywanie dla cel·w
marketingowych udostňpnionych przez niego Bankowi telekomunikacyjnych urzŃdzeŒ koŒcowych.

5. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Akceptantowi oraz osobom go reprezentujŃcym przysğuguje prawo:
a) dostňpu do treŜci swoich danych oraz ich poprawiania,
b) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpoŜredniego produkt·w i usğug wğasnych Banku.

6. Akceptant akceptujŃc Umowň w Serwisie Transakcyjnym potwierdza fakt otrzymania jednego egzemplarza Umowy, a takŨe potwierdza
zapoznanie siň z aktualnie obowiŃzujŃcym ZağŃcznikiem nr 1 ï Regulamin.

7. Akceptant podpisujŃc Umowň potwierdza otrzymanie oraz akceptuje zapisy nastňpujŃcych ZağŃcznik·w do Umowy:
Å ZağŃcznik nr 1 ï Regulamin
Å ZağŃcznik nr 2 ï Warunki Handlowe
Å ZağŃcznik nr 3 ï Karta Lokalizacji

8. ZağŃczniki powoğane w treŜci niniejszej Umowy stanowiŃ integralnŃ czňŜĺ Umowy.
9. Niniejsza Umowa jest umowŃ ramowŃ w rozumieniu przepis·w ustawy z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usğugach pğatniczych.
10. W przypadku rozbieŨnoŜci pomiňdzy treŜciŃ kt·regokolwiek ZağŃcznika a treŜciŃ Umowy, treŜĺ postanowieŒ Umowy ma znaczenie

rozstrzygajŃce.
11. Akceptant wyraŨa zgodň na prowadzenie przez inny podmiot wskazany przez Strony w imieniu mBank oraz Planet Pay czynnoŜci

windykacyjnych odnoŜnie naleŨnoŜci wynikajŃcych z niniejszej Umowy.
12. Akceptant przyjmuje do wiadomoŜci, Ũe podmiotem przetwarzajŃcym transakcje w Terminalach POS Planet Pay jest IT Card Centrum

Technologii Pğatniczych S.A. dziağajŃcy jako instytucja autoryzowana przez Mastercard Worldwide oraz Visa Inc. jako dostawca usğug
dla czğonk·w tych organizacji pğatniczych.

13. Po rozwiŃzaniu niniejszej Umowy, przez okres nastňpnych 60 miesiňcy zachowujŃ pomiňdzy Stronami moc zobowiŃzujŃcŃ
postanowienia Umowy dotyczŃce wzajemnych rozliczeŒ, przechowywania i udostňpniania dokument·w zwiŃzanych z transakcjami
dokonanymi w trakcie obowiŃzywania Umowy oraz obowiŃzku informowania o zmianach adresu korespondencyjnego.

14. Umowa zastňpuje wszelkie dotychczasowe uregulowania Stron w przedmiocie przez niŃ obejmowanym, o ile takie miağy miejsce.
15. W zakresie usğug pğatniczych, Ŝwiadczonych na podstawie Umowy, nie stosuje siň przepis·w Dziağu II ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o usğugach pğatniczych oraz art. 34, art. 35-37, art. 40 ust. 3-4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48 oraz art. 51, art. 144-146 Ustawy
o usğugach pğatniczych lub, w przypadku gdy bňdzie to dopuszczalne, innych przepis·w prawa, kt·re modyfikujŃ lub zmieniajŃ
wymienione przepisy.

16. Wszelkie spory, kt·rych Stronom nie uda siň uregulowaĺ polubownie, bňdŃ rozstrzygane przez sŃd wğaŜciwy dla siedziby Planet Pay.
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ZağŃcznik Nr 2 Warunki Handlowe

NIP KLIENTA X X X X X X X X X X DATA UMOWY X X - X X - X X X X

CzňŜĺ 1. Opğaty Transakcyjne pobierane przez mBank

CzňŜĺ 1a. Transakcje przy uŨyciu kart pğatniczych

Opğaty, o kt·rych mowa w niniejszej czňŜci naliczane sŃ wedğug schematu:

OPĞATA = Opğata Interchange1 + Opğata Systemowa2 + MarŨa Agenta Rozliczeniowego ([kwota transakcji] x [opğata procentowa] + [opğata pğaska])

Opğaty Akceptanta (MSC) pobierane za obsğugň transakcji kartowych przeprowadzonych z obecnoŜciŃ karty oraz z wykorzystaniem transakcji przewalutowania pomniejszane sŃ o Upust z tytuğu transakcji DCC.

Opğaty naliczane sŃ od kaŨdej pojedynczej transakcji

Suma opğat pobieranych od Akceptanta za obsğugň transakcji (MSC)
Upust z tytuğu transakcji DCC3

stawka procentowa

[%]
stawka pğaska [PLN]

Karty Pğatnicze
Opğata Interchange (IF) Opğata Systemowa (OS)

MarŨa Agenta

Rozliczeniowego (MA)

Suma (MSC)

opğata procentowa

[%]
opğata pğaska [PLN]

System Pğatniczy Visa - - - - - - -

Karty Debetowe wydane w Polsce oraz

Unii Europejskiej

Zgodnie z cennikami

Organizacji Pğatniczych

Zgodnie z cennikami

Visa

MA = MSC ï IF ï OS

0,65% 0,00 PLN 0,65% 0,00 PLN

Karty Debetowe wydane poza UniŃ

EuropejskŃ
MA = MSC ï IF ï OS

Karty Kredytowe wydane w Polsce oraz

Unii Europejskiej
MA = MSC ï IF ï OS

Karty Kredytowe wydane poza UniŃ

EuropejskŃ
MA = MSC ï IF ï OS

Karty Biznesowe MA = MSC ï IF ï OS

System Pğatniczy Mastercard - - - - - - -

Karty Debetowe wydane w Polsce oraz

Unii Europejskiej

Zgodnie z cennikami

Organizacji Pğatniczych

Zgodnie z cennikami

Mastercard

MA = MSC ï IF ï OS

0,65% 0,00 PLN 0,65% 0,00 PLN

Karty Debetowe wydane poza UniŃ

EuropejskŃ
MA = MSC ï IF ï OS

Karty Kredytowe wydane w Polsce oraz

Unii Europejskiej
MA = MSC ï IF ï OS

Karty Kredytowe wydane poza UniŃ

EuropejskŃ
MA = MSC ï IF ï OS

Karty Biznesowe MA = MSC ï IF ï OS

1 Opğata Interchange (IF) dla transakcji jest regulowana UstawŃ o usğugach pğatniczych. Na dzieŒ zawarcia niniejszej Umowy Opğata
Interchange dla kart debetowych wynosi nie wiňcej niŨ 0,2% od wartoŜci transakcji, a dla kart kredytowych nie wiňcej niŨ 0,3% od wartoŜci
transakcji. W przypadku zmiany stawki w wyŨej wymienionej ustawie lub cennikach lub w przypadku zmiany podstawy prawnej do
naliczania Opğaty Interchange, Opğata Interchange zostanie automatycznie naliczona zgodnie z wartoŜciŃ wyŨej wymienionej zmiany bez
koniecznoŜci aneksowania niniejszej Umowy.
Cennik organizacji pğatniczych:
a. http://www.mastercard.com/us/company/en/whatwedo/interchange/Country.html
b. http://www.visaeurope.com/about-us/interchange/fees-and-interchange

2 Opğata Systemowa (OS) jest regulowana wedğug cennik·w Visa i Mastercard dostňpnych na stronach poszczeg·lnych organizacji
pğatniczych. W przypadku zmiany stawki w wyŨej wymienionych cennikach lub w przypadku zmiany podstawy prawnej do naliczania Opğaty
Systemowej, Opğata Systemowa zostanie automatycznie naliczona zgodnie z wartoŜciŃ wyŨej wymienionej zmiany bez koniecznoŜci
aneksowania niniejszej Umowy.
Cennik dostňpny jest pod adresem:
a. https://www.visa.pl/media/images/final%202017-01-01%20%20fees%20to%20visa%20europe%20payable%20by%20acquirers-26-

41526.pdf
b. https://www.mastercard.pl/content/dam/mccom/pl-pl/dokumenty/Oplaty-agentow-rozliczeniowych-PL.pdf

3 Dotyczy wyğŃcznie transakcji DCC, tj. transakcji kartowych przeprowadzonych z wykorzystaniem transakcji przewalutowania.

W przypadku zmiany stawek Opğaty Interchange lub Opğaty Systemowej (stawki te sŃ niezaleŨne od mBank oraz Planet Pay), zostanŃ one
zmienione automatycznie w systemach najp·Ŧniej na poczŃtku miesiŃca nastňpujŃcym po miesiŃcu, w kt·rym zostağa wprowadzona
zmiana. Zmiana stawek Opğat Interchange lub Opğat Systemowych, nie wymaga aneksowania niniejszej Umowy oraz nie wymaga
bezpoŜredniego poinformowania Akceptanta ï zmiana bňdzie widoczna w raportach.
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CzňŜĺ 1b. Transakcje przy uŨyciu instrument·w pğatniczych nie opartych na karcie pğatniczej

Opğaty, o kt·rych mowa w niniejszej czňŜci naliczane sŃ wedğug schematu: [kwota transakcji] x [opğata procentowa] + [opğata pğaska]

Opğaty naliczane sŃ od kaŨdej pojedynczej transakcji

Suma opğat pobieranych od Akceptanta za obsğugň transakcji

opğata procentowa [%] opğata pğaska [PLN]

Polski System Pğatniczy - -

Transakcja BLIK 0,39% 0,00 PLN

CzňŜĺ 2. Opğaty Jednorazowe pobierane przez Planet Pay

Opğaty, o kt·rych mowa w niniejszej czňŜci naliczane sŃ wedğug schematu:

OPĞATA = [liczba terminali korzystajŃca z danej funkcji] x [opğata jednostkowa netto]

Opğaty naliczane sŃ od kaŨdego uruchomionego terminala jednorazowo.

Tytuğ opğaty WartoŜĺ opğaty

Srebrna Instalacja Terminala 0,00 PLN netto

Zğota Instalacja Terminala 99,00 PLN netto

Platynowa Instalacja Terminala 149,00 PLN netto

Uruchomienie usğugi Logo 0,00 PLN netto

Uruchomienie usğugi SprzedaŨ DoğadowaŒ Telefonicznych 0,00 PLN netto

Uruchomienie usğugi Cash Back 0,00 PLN netto

Deinstalacja Terminala 0,00 PLN netto

CzňŜĺ 3. Opğaty Regularne pobierane przez Planet Pay

Opğaty, o kt·rych mowa w niniejszej czňŜci naliczane sŃ wedğug schematu:

OPĞATA = [liczba terminali korzystajŃca z danej funkcji] x [opğata jednostkowa netto]

Opğaty naliczane sŃ od kaŨdego uruchomionego terminala miesiňcznie.

Tytuğ opğaty WartoŜĺ opğaty

Terminal Mobilny z ğŃcznoŜciŃ GPRS [MODEL P1]
1 PLN netto (pierwsze trzy miesiŃce)

55 PLN netto (od czwartego miesiŃca)

Pin PAD zewnňtrzny poğŃczony z terminalem stacjonarnym W cenie terminala

Serwis karty GPRS W cenie terminala

Srebrny Serwis Terminali W cenie terminala

Zğoty Serwis Terminali 4,99 PLN netto

Platynowy Serwis Terminali 9,99 PLN netto

Cağodobowe wsparcie techniczne W cenie terminala

świadczenie usğugi Logo W cenie terminala

świadczenie usğugi SprzedaŨy DoğadowaŒ Telefonicznych W cenie terminala

świadczenie usğugi Cash Back W cenie terminala

CzňŜĺ 4. MarŨa dla Akceptanta realizowana z tytuğu SprzedaŨy Doğadowaĺ Telefonicznych

MarŨa, o kt·rej mowa w niniejszej czňŜci, naliczana jest wedğug schematu:

MARŧA = [wartoŜĺ doğadowaŒ na poszczeg·lnym operatorze] x [wartoŜĺ upustu]

MarŨa naliczana jest od kaŨdej pojedynczej transakcji.

Operator doğadowania WartoŜĺ upustu

ORANGE / njumobile 4,30%

TAK TAK/T-Mobile 5,00%

Plus 5,00%

HEYAH 5,00%

PLAY 4,30%

LYCAMOBILE 5,00%

VIRGIN MOBILE 5,00%

TELEGROSIK 5,00%

TELEPIN 5,00%

CzňŜĺ 5. Upust dla Akceptanta z tytuğu Usğug Dodatkowych mBank

WartoŜĺ upustu naliczana jest od kaŨdej pojedynczej transakcji.

Usğuga dodatkowa: WartoŜĺ upustu

Cash Back 0,30 PLN netto od transakcji Cash Back
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ZağŃcznik Nr 3 Karta Lokalizacji

1. NIP KLIENTA: XXXXXXXXXX
2. BRANŧA: XXXX
3. NUMER RACHUNKU: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. DANE LOKALIZACJI:

Å ULICA XXXXXXXX
Å NUMER BUDYNKU XX
Å NUMER LOKALU X
Å MIEJSCOWOśĹ XXXXX
Å KOD XXXXX
Å WOJEWčDZTWO XXXXXXXXXX

5. DANE OSOBY DO KONTAKTU W LOKALIZACJI:
Å IMIŇ I NAZWISKO XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
Å TELEFON 0048XXXXXXXXX

6. NAZWA PUNKTU (UMIESZCZANA NA
WYDRUKU Z TERMINALA):

XXXXXXX XXXXXXX

7. MODEL TERMINALA:
Å P1 - PRZENOśNY GPRS ILOśĹ: 1

8. OSOBA DO KONATAKTU W SPRAWIE
ROZLICZEő:

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, 0048XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXX@GXXXXXXX.COM

9. GODZINY OTWARCIA LOKALIZACJI:
PONïPT
SOB
NIEDZ

od 08:00 do 18:00
od 08:00 do 16:00
od 08:00 do 12:00

10. USĞUGI DODATKOWE:
Å Doğadowania GSM
Å Prezentacja logo
Å Cash Back
Å DCC

11. RAPORTY:
Å dzienny
Å dziesiňciodniowy
Å miesiňczny

12. E-FAKTURA: TAK


