
 

 

Regulamin BlueCash 

 

§ I - Postanowienia wstępne 

1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych 

(Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), Spółka Blue Media S.A. w Sopocie 

(zwana dalej: Spółką) tworzy niniejszy regulamin świadczenia usług drogą 

elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem). 

2. Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie usługi jest Blue Media Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera, 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), nadzorowana przez Komisję 

Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod 

numerem IP17/2013. 

3. Usługobiorcą jest każdy podmiot korzystający z usług opisanych w Regulaminie 

(zwany dalej: Usługobiorcą). 

 

§ II - Rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną 

1. Spółka świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę płatniczą, polegającą  na realizacji 

przez Spółkę na zlecenie Usługobiorcy transakcji płatniczej rozumianej jako przekaz 

środków pieniężnych od Usługobiorcy do wskazanego przez niego Odbiorcy 

(„Usługa”).  

2. Spółka realizując Usługę występuje w charakterze dostawcy Usługobiorcy w 

rozumieniu ustawy z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199 poz. 

1175). 

3. Usługa jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204). 

4. Usługa umożliwia Usługobiorcy zarejestrowanemu na stronie bluecash.pl (zwanej w 

dalszej części Portalem) realizację za pośrednictwem Spółki przelewów na wskazane 

przez Usługobiorcę konta bankowe w ramach wskazanego przez Spółkę katalogu 

banków obsługiwanych w Portalu lub konta bankowe wskazane przez odbiorcę 

przelewu oraz dostęp do innych funkcjonalności, o których mowa w § III ust. 2. 

Koszt usługi określa tabela opłat i prowizji, która dostępna jest na stronie 

bluecash.pl/info/cennik. 

5. Usługa, o której mowa w ustępie poprzedzającym może być realizowana także w 

podstawowym zakresie, to jest jedynie w celu realizacji za pośrednictwem Spółki 

przelewów na wskazane przez Usługobiorcę lub przez odbiorcę przelewu konto, bez 

dostępu do pozostałych funkcjonalności, o których mowa w § III ust. 2 (Usługa w 

podstawowym zakresie), dla Usługobiorców nie zarejestrowanych w Portalu, którzy 

zamówili usługę poprzez uiszczenie stosownej opłaty przelewem bankowym. Koszt 

usługi określa tabela opłat i prowizji, która dostępna jest na stronie 

bluecash.pl/info/cennik. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień § III, usługa realizowana jest po przekazaniu przez 

Usługobiorcę środków zadeklarowanych jako wartość przelewu na udostępnione 

przez Spółkę konto bankowe, oznaczonych przekazanym Usługobiorcy przez Spółkę 

tytułem przelewu („ID”) przy czym w wypadku wybrania przez Usługobiorcę 

stosownej opcji, Usługobiorca może uzgodnić ze Spółką inny termin rozpoczęcia 



 

 

wykonania zlecenia płatniczego. W wypadku gdy Usługobiorca zleca transakcję z 

wykorzystaniem usług dodatkowych (np. Saldo, Kredyt Płatniczy), regulamin usługi 

dodatkowej może określać inny moment otrzymania zlecenia płatniczego, a w 

szczególności uzależnić przyjęcie zlecenia od jego autoryzacji przez Usługobiorcę. 

7. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę opcji, o której mowa w § III ust. 3, usługa 

realizowana jest po przekazaniu przez Usługobiorcę środków zadeklarowanych jako 

wartość przelewu na udostępnione przez spółkę konto bankowe, oznaczonych 

przekazanym Usługobiorcy przez Spółkę ID, w momencie wpisania przez odbiorcę 

przelewu kodu weryfikacyjnego, numeru telefonu oraz podania przez tego odbiorcę 

numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wykonany przez Spółkę przelew, z 

tym zastrzeżeniem, że wpisanie kodu weryfikacyjnego przez odbiorcę przelewu nie 

może nastąpić później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 

8. W przypadku bezskutecznego upływu trzech dni roboczych, o których mowa w ust. 7 

powyżej, środki przelewu zostaną zwrócone na konto Usługobiorcy. 

 

§ III - Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną 

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy zawarli ze Spółką 

umowę o realizację pojedynczej transakcji płatniczej poprzez akceptację niniejszego 

Regulaminu. 

2. Spółka w ramach świadczenia Usługi umożliwia Usługobiorcy dokonanie płatności na 

wskazane przez Usługobiorcę konto bankowe z zastrzeżeniem wyboru konta banku 

obsługiwanego przez Spółkę, dokonuje stosownych powiadomień za pomocą poczty 

elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w wypadku wyrażenia 

przez Usługobiorcę takiego życzenia także za pomocą wiadomości SMS na podany przez 

Usługobiorcę numer telefonu komórkowego. W ramach Portalu udostępniany jest także 

system umożliwiający zbieranie Usługobiorcom danych dotyczących realizowanych 

przelewów. Ponadto Spółka w ramach świadczenia Usługi udostępnia Usługobiorcy 

możliwość wskazania adresu e-mail Odbiorcy, do którego zostanie przesłana informacja 

dotycząca zleconej przez Usługobiorcę transakcji. Usługobiorca ma również możliwość 

przesłania za pośrednictwem Spółki informacji do Odbiorcy dotyczącej danego przelewu. 

Spółka nie ingeruje w treść widomości, którą Usługobiorca podał w trakcie zlecenia 

przelewu do Odbiorcy.  

3. Usługa może być także świadczona, w przypadku wyboru stosownej opcji przez 

Usługobiorcę, poprzez kanał SMS. W tym celu Usługobiorca obowiązany jest podać 

numer telefonu odbiorcy przelewu, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny. 

Odbiorca przelewu, po wpisaniu w wyznaczonym miejscu w Portalu kodu 

weryfikacyjnego oraz numeru telefonu, na który otrzymał kod weryfikacyjny, podaje 

swój numer konta bankowego, na który Spółka realizuje przelew w ramach Usługi. W 

przypadku podania przez odbiorcę przelewu konta bankowego prowadzonego w banku 

innym niż bank obsługiwany przez Spółkę, realizacja Usługi może wydłużyć się o czas 

niezbędny dla dokonania rozliczeń międzybankowych. 

4. Spółka świadczy dla Usługobiorcy Usługę na podstawie otrzymanego od Usługobiorcy 

oświadczenia dotyczącego wykonania przez Spółkę transakcji płatniczej (Zlecenie 

płatnicze). Otrzymanie Zlecenia płatniczego przez Spółkę następuje w dniu, w którym 

rachunek bankowy Spółki, wskazany Usługobiorcy w trakcie składania Zlecenia, został 

uznany kwotą transakcji płatniczej wraz z przysługującą Spółce opłatą, przy czym 

Usługobiorca powinien oznaczyć środki przekazanym mu przez Spółkę ID. W przypadku, 

gdy Zlecenie płatnicze zostało otrzymane przez Spółkę w dniu niebędącym dla Spółki 

Dniem Roboczym, przyjmuje się, że Zlecenie płatnicze zostało otrzymane w pierwszym 

Dniu Roboczym następującym po tym dniu, za wyjątkiem przypadków, gdy ze względu 

na godziny księgowań wewnętrznych banków prowadzących rachunki bankowe Spółki, 



 

 

otrzymanie Zlecenia płatniczego w dniu niebędącym dla Spółki Dniem Roboczym jest 

możliwe.  

5. Spółka realizuje Usługę nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po 

otrzymaniu Zlecenia płatniczego zgodnie z ust. 4 powyżej. W przypadku, gdy Spółka 

otrzymała Zlecenie płatnicze w dniu niebędącym dla Spółki Dniem Roboczym, a ze 

względu na godziny księgowań wewnętrznych banków prowadzących rachunki bankowe 

Spółki, realizacja transakcji płatniczej na podstawie otrzymanego Zlecenia płatniczego 

jest w tym dniu możliwa, Spółka zrealizuje transakcję płatniczą do końca dnia, w 

którym Spółka otrzymała Zlecenie płatnicze. W przypadku, gdy zgodnie ze zdaniem 

poprzedzającym, realizacja transakcji płatniczej nie jest możliwa w dniu otrzymania 

Zlecenia płatniczego, Spółka zrealizuje transakcję płatniczą do końca pierwszego Dnia 

Roboczego następującego po tym dniu. Według statystyk Spółki w czasie wynoszącym 

nie więcej niż 15 sekund od momentu przyjęcia prawidłowego zlecenia płatniczego 

realizowane jest 13,82% transakcji, a w czasie wynoszącym nie więcej niż 30 sekund 

od momentu przyjęcia prawidłowego zlecenia płatniczego realizowane jest 58,43% 

transakcji (dane dla miesiąca marca 2012 r.).  

6. Dniami Roboczymi u Spółki są wszystkie dni tygodnia w godzinach od 03:00 do 

18:00, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

7. Aby Zlecenie płatnicze mogło zostać prawidłowo wykonane przez Spółkę, Usługobiorca 

dostarcza Spółce następujące informacje: imię i nazwisko lub firmę, kwotę transakcji 

płatniczej, numer rachunku płatniczego odbiorcy lub numer telefonu odbiorcy, ID 

udostępnione Usługobiorcy przez Spółkę w celu realizacji transakcji płatniczej. 

8. Spółka realizuje transakcję płatniczą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 

9. Po otrzymaniu Zlecenia płatniczego Spółka poinformuje Usługobiorcę w formie 

wiadomości wysłanej na adres e-mail o otrzymaniu Zlecenia płatniczego. 

10. Usługobiorca nie może odwołać Zlecenia płatniczego od chwili jego otrzymania przez 

Spółkę. 

11. W wypadku, gdy przekazana Spółce przez Usługobiorcę kwota, jest zbyt niska w 

stosunku do deklarowanych przez Usługobiorcę kwot przelewów powiększonych o 

należną Spółce prowizje, Spółka niezwłocznie zwróci Usługobiorcy kwotę dokonanego na 

jej rzecz przelewu. 

12. W wypadku, gdy przekazana Spółce przez Usługobiorcę kwota jest zbyt wysoka w 

stosunku do deklarowanych przez Usługobiorcę kwot przelewów powiększonych o 

należną Spółce prowizje, Spółka niezwłocznie zwróci Usługobiorcy kwotę dokonanego na 

jej rzecz przelewu. 

13. W wypadku, gdy przelew na rachunek udostępniony przez Spółkę nie zostanie 

oznaczony przez Usługobiorcę danymi wskazanymi przez Spółkę, w szczególności 

wskazanym w Portalu tytułem przelewu (ID) lub oznaczony unieważnionym ID, Spółka 

ze względu na niemożliwość automatycznego przetworzenia tak dokonanego zlecenia 

realizacji Usługi, zwróci Usługobiorcy kwotę nieprawidłowo zrealizowanego przelewu. 

14. W zakresie realizacji czynności wskazanych w ust. 11, 12 i 13 w wypadku gdy kwota 

przelewu zwrotnego jest mniejsza niż koszt związanych z tym opłat, Spółka nie 

dokonuje zwrotu traktując powyższą kwotę jako wynagrodzenie z tytułu usług 

pośrednictwa pieniężnego. 

15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług Spółka posiada politykę 

bezpieczeństwa świadczenia Usług i utrzymuje wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w 

tym zakresie. W związku z powyższym, w wypadku, gdy parametry zlecanej przez 

Usługobiorcę transakcji nie będą spełniać wymogów bezpieczeństwa określonych w 



 

 

wewnętrznej polityce bezpieczeństwa świadczenia Usług, Spółka będzie miała prawo nie 

przyjąć takiej transakcji do realizacji, a w wypadku, gdy Usługobiorca dokona przelewu 

na rachunek udostępniony przez Spółkę, Spółka niezwłocznie zwróci Usługobiorcy kwotę 

dokonanego na jej rzecz przelewu. Spółka niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę 

o nieprzyjęciu zleconej przez Usługobiorcę transakcji do realizacji lub wstrzymaniu 

realizacji transakcji z powodu wystąpienia niezgodności z warunkami polityki 

bezpieczeństwa świadczenia Usług. 

16. Zwroty dokonywane są na konta bankowe, z których Spółka otrzymała wpłatę. W 

przypadku, gdy do wpłaty nie zostały przypisane dane nadawcy i usługa nie może 

zostać zrealizowana, zwrot wykonywany jest na rachunek bankowy wskazany i należący 

do Użytkownika, który zarejestrował przelew w celu jego realizacji za pośrednictwem 

Usługi.  

17. W celu realizacji Usługi, Usługobiorca udostępnia Spółce swój adres e-mail oraz 

inne dane oznaczone w serwisie jako pola obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia 16 

listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

18. Dane osobowe Usługobiorcy, są umieszczane i przetwarzane w bazie danych firmy Blue 

Media S.A. Dane są przetwarzane w celu realizacji Usługi, o której mowa w 

Regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz w celu realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 

r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Usługi.  

19. Usługobiorca oświadcza, iż posiada zgodę odbiorcy przelewu na powierzenie Spółce 

danych osobowych odbiorcy przelewu, w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu, 

w celu należytej realizacji przez Spółkę Usługi, w tym w celu przekazania odbiorcy 

informacji o transakcji oraz treści wiadomości od Usługobiorcy. 

20. Administratorem zbioru danych osobowych Usługobiorcy jest Spółka. 

21. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do zarejestrowanych dotyczących go danych 

osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania. 

22. Usługobiorca może – poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Portalu – wyrazić zgodę 

na przetwarzanie jego danych osobowych, określonych w ust. 17 dla celów 

marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w 

szczególności poprzez wiadomość e-mail oraz SMS, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 

ze zm.). Zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili cofnięta. Do 

wycofania zgody wystarczy złożenie Spółce przez Usługobiorcę stosownego 

oświadczenia woli. 

23. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych określonych w ust.2 

także w przyszłości w celu przechowywania danych dotyczących jego aktywności w 

Portalu.   

 

24. W celu korzystania z Usług niezbędne jest spełnienie przez Usługobiorcę następujących 

wymagań technicznych: 

a) posiadanie urządzeń zapewniających dostęp do sieci Internet, 

b) posiadanie internetowego konta pocztowego (e-mail), 

c) posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej zapewniającej prawidłowe 

wyświetlanie Portalu, 

d) posiadanie rachunku bankowego z dostępem przez Internet prowadzonego w 

banku znajdującym się na liście obsługiwanych przez Spółkę banków, za pomocą 



 

 

którego to rachunku Użytkownik będzie składał zlecania płatnicze, w sposób o 

którym mowa w § III ust. 4 niniejszego Regulaminu 

 

§ IV - Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą 

elektroniczną 

1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług odbywa się wyłącznie za 

pośrednictwem Portalu. 

2. Zawarcie umowy na realizację pojedynczej transakcji płatniczej każdorazowo 

następuje pod warunkiem potwierdzenia zapoznania się i akceptacji Regulaminu.  

 

 

§ V - Reklamacje 

1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail Spółki: 

pomoc@bluecash.pl lub telefonicznie na numer Spółki +48 58 7604 855 oraz 801 

800 855 (połączenia płatne według stawek właściwych operatorów 

telekomunikacyjnych) 

2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Spółkę Usługi niezgodnie z warunkami 

i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie lub w ustawie o usługach 

płatniczych. 

3. Podstawy reklamacji nie może stanowić:  

a. powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym 

funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych, 

spowodowanych okolicznościami występującymi po stronie dostawcy tych mediów do 

Usługobiorcy, 

b. nie dotrzymania warunków Regulaminu przez Usługobiorcę, 

c. inne okoliczności związane wyłącznie z działalnością podmiotów, z 

których usług Spółka nie korzysta przy świadczeniu Usługi. 

4. Reklamacja winna zawierać wskazanie Usługobiorcy oraz zwięzły opis zgłaszanych 

zastrzeżeń. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Spółka w terminie 3 dni 
roboczych zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o uzupełnienie. 

 

§ VI - Zastrzeżenia 

1. Nie jest dopuszczalne korzystanie z Usługi w celu naruszenia lub obejścia przepisów 

prawa albo reguł uczciwego obrotu, w szczególności dokonywanie płatności za 

pomocą instrumentów nie należących do Usługobiorcy. 

2. Usługobiorca zobowiązuje do korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami 

prawa i zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest wprowadzanie przez 

Usługobiorcę, przy korzystaniu z Usług lub za pośrednictwem Portalu, treści, co do 

których wprowadzania Usługobiorca nie jest uprawniony, a w szczególności treści 

naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich lub sprzecznych z dobrymi 

obyczajami. 

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy Usługobiorcy w podaniu koniecznych w 

celu realizacji Usługi danych, w szczególności numeru konta bankowego lub telefonu 

odbiorcy przelewu. W przypadku błędu Usługobiorcy w podaniu błędnego numeru 

telefonu odbiorcy przelewu, Spółka na żądanie Usługobiorcy może zablokować 

zamówioną Usługę, o ile Usługa nie została już w pełni zrealizowana. W przypadku 

zablokowania Usługi zgodnie ze zdaniem poprzednim, kwota środków przelewu 

zostaje zwrócona na konto Usługobiorcy. 
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4. Spółka w celach zapewnienia bezpieczeństwa usługi oraz przeciwdziałania 

nadużyciom, a w szczególności przeciwdziałania praniu pieniędzy i  finansowaniu 

terroryzmu, może przekazywać innym dostawcom lub wydawcom pieniądza 

elektronicznego informacje związane z transakcją płatniczą. 

 

§ VII - Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny dla każdego Usługobiorcy. 

2. Z uwagi, że dla skorzystania z Usługi wymagane jest każdorazowe zawarcie nowej 

umowy i akceptacja Regulaminu, Spółka nie podaje do wiadomości każdej zmiany 

Regulaminu. Spółka na bieżąco zamieszcza aktualny Regulamin. Regulamin dostępny 

jest  w Serwisie. 

 


