
 

1 

 

REGULAMIN USŁUGI SERWISOWEJ PAYEYE 

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Usługa określona w Regulaminie jest świadczona przez PayEye Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000773560, NIP 8943138845, REGON 382724489, o kapitale zakładowym 

PLN 10.800,00, świadczącą usługi płatnicze jako mała instytucja płatnicza podlegająca nadzorowi Komisji 

Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję 

Nadzoru Finansowego pod numerem MIP42/2019. 

2. Usługa oferowana jest wyłącznie Akceptantom, którzy zawarli z PayEye Umowę oraz którzy posiadają 

przynajmniej jedno Terminal EyePOS otrzymane od PayEye na zasadach określonych w Umowie. 

3. Na potrzeby Regulaminu stosuje się poniższe definicje: 

Akceptant podmiot, który zawarł z PayEye Umowę 

Awaria Awaria S1 lub Awaria S2 

Awaria S1 
awaria uniemożliwiająca całkowicie korzystanie z  Terminal EyePOS i powodująca 

trwałą niemożliwość korzystania z usługi płatności na zasadach określonych w Umowie 

Awaria S2 
awaria innego rodzaju niż Awaria S1, w szczególności błędy, które utrudnią korzystanie z 

usługi bądź chwilowo uniemożliwią wykorzystywanie  Terminal EyePOS. 

Dzień 

Roboczy 

dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w 

Rzeczpospolitej Polskiej 

MCR 
maksymalny czas reakcji PayEye, to jest maksymalny czas na rozpoczęcie działań po stronie 

PayEye w związku z otrzymanym Zgłoszeniem Serwisowym 

MCU maksymalny czas usunięcia Awarii 

PayEye 

PayEye Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000773560  

Regulamin niniejszy Regulamin Usługi Serwisowej PayEye 

Terminal 

EyePOS 

urządzenie służące do przyjmowania przez Akceptantów płatności, wyposażone w aparat 

umożliwiający wykonywanie obrazu tęczówek oczu 

Umowa 
umowa o współpracę w związku ze świadczeniem przez PayEye usług, w tym w szczególności 

usługi płatności, na mocy której PayEye przekazało Akceptantowi  Terminal EyePOS 

Zgłoszenie 

Serwisowe 

zgłoszenie problemów technicznych z  Terminal EyePOS kierowane przez Akceptanta do 

PayEye 

II PRZEDMIOT REGULAMINU 

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez PayEye jednorazowej usługi serwisowej Terminal EyePOS. 

III PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

2. PayEye usuwa Awarie na podstawie Zgłoszenia Serwisowego Akceptanta lub osoby upoważnionej przez 

Akceptanta do kontaktu zgodnie z Umową. 

4. Usługa serwisowa jest świadczona zdalnie lub w miejscu, w którym Terminal EyePOS jest zlokalizowane 

zgodnie z protokołem przekazania Terminala EyePOS. O sposobie realizacji usługi serwisowej decyduje 

PayEye, na podstawie treści otrzymanego Zgłoszenia Serwisowego. PayEye może zadecydować o realizacji 

usługi poprzez naprawę lub wymianę Terminal EyePOS. 

5. Zgłoszenia Serwisowe należy składać: 

a. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@payeye.com, 

mailto:kontakt@payeye.com
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b. za pośrednictwem infolinii Działu Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 

pod następującymi numerami telefonów: 

• +48 71 738 19 16, 

• +48 694 082 248. 

6. Rejestracja Zgłoszeń Serwisowych za pośrednictwem wiadomości e-mail odbywa się od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8:00 -18:00. 

7. Prawidłowe Zgłoszenie Serwisowe powinno zawierać: 

a. numer seryjny i lokalizację Terminal EyePOS, 

b. opis ujawnionego problemu, 

c. dokładny czas i okoliczności wystąpienia problemu, 

d. propozycję oznaczenia rodzaju Awarii (Awaria S1 lub Awaria S2), 

e. wszelkie inne informacje, które mogą być istotne w toku rozpatrzenia Zgłoszenia Serwisowego. 

8. Zgłoszenia Serwisowe można składać przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie: 

[https://payeye.com/kontakt/].  

9. Po otrzymaniu Zgłoszenia Serwisowego PayEye dokonuje kwalifikacji rodzaju Awarii (Awaria S1 lub Awaria 

S2) i niezwłocznie informuje Akceptanta w przypadku, gdy kwalifikacja PayEye odbiega od kwalifikacji 

zaproponowanej przez Akceptanta w Zgłoszeniu Serwisowym. 

10. Dla poszczególnych rodzajów Awarii PayEye, zgodnie z przyjętą przez siebie kwalifikacją, zapewnia 

zachowanie następujących poziomów czasu reakcji oraz usunięcia Awarii: 

3.  

Rodzaj Awarii MCR MCU 

Awaria S1 8 h 48h 

Awaria S2 następny Dzień 

Roboczy 

3 Dni Robocze 

 

11. PayEye podejmuje reakcję na Zgłoszenia Serwisowe i usuwa Awarie w godzinach 8:00-18:00 w Dni 

Robocze. Wskazane wyżej terminy MCR i MCU dotyczą wyłącznie godzin przypadających pomiędzy 8:00-

18:00 w Dni Robocze. 

12. W przypadku gdy proces usuwania Awarii wykaże, że powstała ona z winy Akceptanta, w tym na skutek 

obsługi lub przechowywania Terminal EyePOS niezgodnie z zaleceniami PayEye, PayEye niezwłocznie 

informuje o tym Akceptanta. W takim wypadku MCR i MCU wskazane w pkt III.8 nie mają zastosowania, a 

PayEye może obciążyć Akceptanta kosztami naprawy lub wymiany Terminal EyePOS. 

13. O rozpatrzeniu i zamknięciu Zgłoszenia Serwisowego PayEye niezwłocznie informuje Akceptanta zgodnie z 

zasadami komunikacji ustalonymi w Umowie. 

14. Usługa jest świadczona przez PayEye nieodpłatnie.  

15. Akceptant ma obowiązek współpracować z PayEye przy wykonywaniu usługi. W przypadku gdy usługa 

serwisowa jest świadczona: 

a. zdalnie – Akceptant ma obowiązek stosować się do instrukcji i poleceń PayEye i wykonywać czynności 

niezbędne do wykonania usługi; 

b. na miejscu – Akceptant ma obowiązek zweryfikowania czy naprawy lub wymiany Terminal EyePOS 

dokonuje osoba upoważniona przez PayEye. W razie wątpliwości Akceptant ma obowiązek odmowy 

wydania Terminal EyePOS takiej osobie i niezwłocznego poinformowania PayEye. 

16. W przypadku powstania po stronie PayEye szkód w związku z wydaniem Terminal EyePOS osobie 

nieupoważnionej, Akceptant jest zobowiązany do pokrycia ich w pełnej wysokości. 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony dopuszczają niezachowanie terminów wskazanych w pkt III.8 powyżej w przypadku Awarii 

wynikłych z przyczyn leżących po stronie Akceptanta, gdy naprawa Terminal EyePOS we wskazanych 
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okresach okaże się obiektywnie niemożliwa. Nie dotyczy to Akceptantów prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą. 

17. PayEye zastrzega sobie, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Terminal EyePOS, 

możliwość zastosowania tymczasowych rozwiązań zastępczych przywracających Akceptantowi dostępność 

usługi płatności. Zastosowanie rozwiązania zastępczego nie może trwać dłużej niż 21 Dni Roboczych. Nie 

dotyczy to Akceptantów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. 

18. Usługa serwisowa nie obejmuje usuwania jakichkolwiek nieprawidłowości działania Terminal EyePOS w 

przypadku zaistnienia siły wyższej, przez którą strony umowy rozumieją zdarzenia nagłego, którego nie 

dało się przewidzieć w dniu zawarcia Regulaminu i na które Strony nie miały wpływu, w szczególności 

takiego jak strajk, klęska żywiołowa, działanie władzy administracyjnej, zamieszki lub wojna. Strona umowy 

stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować druga stronę umowy o zaistniałej sytuacji, 

naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również 

podejmie działania w celu zminimalizowania możliwych szkód. Nie dotyczy to Akceptantów prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą. 

19. Usługa serwisowa jest świadczona przez PayEye osobiście lub za pośrednictwem podmiotów trzecich. W 

szczególności PayEye może zlecić wymianę lub dostarczenie Terminal EyePOS przez podmiot trzeci. 

20. Strony postanawiają, że art. 661 § 1-3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93; 

ze zm.) nie stosuje się. 

21. Sądem właściwym dla sporów powstałych w związku z usługą serwisu i nierozwiązanych polubownie, jest 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby PayEye. W przypadku gdy Akceptant jest osobą fizyczną, 

spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 

 


