
 
 

 
 

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU 
 

REGULAMIN PROMOCJI 
w ramach usługi płatniczej Płatności automatyczne 

w Serwisie Rachuneo 
 

§ 1 
 

Postanowienia wstępne 
 
1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej („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 
2 205 500 PLN (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru 
Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem 
IP17/2013 oraz świadcząca usługi płatnicze przekazu pieniężnego za pośrednictwem 
Systemu Płatności Online BM („Organizator”). 
 

2. Promocja prowadzona jest w ramach Serwisu Rachuneo na podstawie niniejszego 
„Regulaminu promocji” („Regulamin Promocji”) i dotyczy wysokości prowizji należnej 
Organizatorowi od Użytkownika z tytułu świadczenia usługi płatniczej 
za pośrednictwem Systemu e-Płatności („System”) na podstawie Regulaminu 
świadczenia usługi płatniczej Płatności automatyczne („Regulamin”).  

 
§ 2 

 
Zasady i przedmiot Promocji 

 
1. W okresie trwania Promocji Użytkownik związany z Organizatorem umową 

o świadczenie usług płatniczych Płatności automatyczne za pośrednictwem Serwisu 
Rachuneo oraz Użytkownik, który zawrze z Organizatorem nową o świadczenie usług 
płatniczych Płatności automatyczne za pośrednictwem Serwisu Rachuneo w okresie 
trwania promocji, nie będzie zobowiązany do zapłaty należnej Organizatorowi prowizji 
z tytułu realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem Systemu. 

2. Promocja trwa od dnia 02.02.2023 do dnia 28.02.2023. 
 

§ 3 
 

Reklamacje 
 
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych 

w Regulaminie. 
2. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Użytkownika przysługujących mu 

w oparciu o przepisy prawa. 
 

§ 4 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. Korzystając z Usługi w okresie objętym Promocją, Użytkownik wyraża zgodę 

na postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji. 
2. Niniejszy Regulamin Promocji jest dostępny w Serwisie Rachuneo.   
3. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały odmiennie zdefiniowane w niniejszym 

Regulaminie Promocji, mają znaczenie nadane im w Regulaminie. 


