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REGULAMIN PORTFELA PAYEYE 

1. PRZEDMIOT REGULAMINU 

1.1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad: 

1.1.1. świadczenia przez Nas usługi Portfela PayEye; 

1.1.2. korzystania z Aplikacji, w tym udzielenia Ci licencji do korzystania z Aplikacji. 

1.2. Pojęcia pisane wielką literą zostały objaśnione na końcu Regulaminu. 

1.3. Regulamin nie znajduje zastosowania do korzystania przez Ciebie z usług płatniczych świadczonych przez 

Twojego wydawcę Karty Płatniczej, w tym do zasad wykonywania transakcji płatniczych Kartą Płatniczą. Usługi 

te są świadczone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Tobą a właściwym dostawcą usług płatniczych.      

2. ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z PORTFELA PAYEYE 

2.1. Wniosek o zawarcie Umowy możesz złożyć w Aplikacji. W celu złożenia wniosku zostaniesz poproszony o: 

2.1.1. podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email; 

2.1.2. złożenie oświadczeń wymaganych do korzystania z Portfela PayEye; 

2.1.3. umożliwienie dokonania wstępnego odczytu Wzorca Biometrycznego przez Aplikację; 

2.1.4. zdefiniowanie PayEyePIN. 

2.2. Wstępny odczyt Wzorca Biometrycznego odbywa się poprzez wykonanie zdjęcia twarzy zgodnie z instrukcjami 

wyświetlonymi w Aplikacji i polega na zapisaniu niektórych cech Wzorca Biometrycznego z wykorzystaniem 

Twojego urządzenia mobilnego. Odczyt powinien zostać dokonany zgodnie z regułami określonymi w pkt. 

3.5–3.6. Wstępny odczyt Wzorca Biometrycznego jest niezbędny w celu weryfikacji Twojej tożsamości 

podczas dokonywania rejestracji Wzorca Biometrycznego. Do pełnego zarejestrowania Wzorca 

Biometrycznego wymagane jest podjęcie czynności określonych w części 3 Regulaminu. 

2.3. W procesie wnioskowania o zawarcie Umowy poprosimy Cię dodatkowo o potwierdzenie: 

2.3.1. numeru telefonu – poprzez podanie kodu wysłanego do Ciebie wiadomością SMS; 

2.3.2. adresu poczty elektronicznej –  podanie kodu wysłanego do Ciebie wiadomością email     . 

2.4. Stroną Umowy mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

2.5. Poinformujemy Cię o akceptacji wniosku lub odmowie zawarcia Umowy w Aplikacji. Brak poinformowania 

przez Nas o akceptacji wniosku w czasie 1 minuty od otrzymania wniosku oznacza odmowę zawarcia Umowy. 

Potwierdzenie zawarcia Umowy otrzymasz dodatkowo pocztą elektroniczną na adres email podany we 

wniosku. 

2.6. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Nas Twojego wniosku. 

2.7. Możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu możesz 

przesłać pocztą elektroniczną na adres email:  kontakt@payeye.com albo w formie pisemnej przesyłką 

pocztową na adres PayEye: ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław. Możesz skorzystać z wzoru formularza 

odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Termin do 

odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby zachować termin do 

odstąpienia od Umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa 

odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 



 
2 

 

 

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, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773560, NIP 8943138845, 

REGON 382724489 o kapitale zakładowym 141 850,00 zł 

Regulamin Portfela PayEye obowiązujący od 24.03.2023 r. 

2.8. Pamiętaj, że wszystkie podawane Nam dane powinny być poprawne, prawdziwe i aktualne oraz nie mogą 

wprowadzać w błąd. Nie jest dozwolone posługiwanie się informacjami lub dokumentami innych osób, a także 

posługiwanie się dokumentami sfałszowanymi, podrobionymi, przerobionymi, poświadczającymi nieprawdę 

albo nierzetelnymi. 

2.9. Musisz niezwłocznie powiadomić Nas o zmianie Twoich danych. Zmiany danych możesz dokonać w Aplikacji.  

W przypadku zmiany adresu email lub numeru telefonu – poprosimy o ich ponowne potwierdzenie w sposób 

określony w pkt. 2.2. 

3. REJESTRACJA WZORCA BIOMETRYCZNEGO 

3.1. Możesz posiadać tylko jeden zarejestrowany Wzorzec Biometryczny. 

3.2. Zarejestrowanie Wzorca Biometrycznego wymaga uprzedniego wstępnego odczytu Wzorca Biometrycznego 

przez Aplikację. 

3.3. Rejestracji Wzorca Biometrycznego możesz dokonać w Terminalu EyePOS. Rejestracja Wzorca 

Biometrycznego inicjowana jest próbą złożenia Dyspozycji Użycia bez posiadania zarejestrowanego Wzorca 

Biometrycznego.  

3.4. Rejestracja Wzorca Biometrycznego polega na wykonaniu odczytu wizerunku obydwu Twoich tęczówek oraz 

wizerunku twarzy z wykorzystaniem Terminalu EyePOS, przyporządkowaniu go do Twojego Portfela PayEye 

w formie informatycznego zapisu, stanowiącego cyfrową reprezentację odczytu Twoich tęczówek i twarzy 

wykonaną z wykorzystaniem technologii PayEye oraz zapisaniu ich przez Nas w zaszyfrowanej formie. 

3.5. Zabronione jest podejmowanie prób rejestracji Wzorca Biometrycznego przez osobę inną niż osoba, która 

złożyła wniosek o zawarcie Umowy, o którym mowa w pkt. 2.1. W przypadku stwierdzenia, że cechy zapisane 

w ramach wstępnego odczytu Wzorca Biometrycznego nie odpowiadają cechom osoby zamierzającej 

zarejestrować Wzorzec Biometryczny w Terminalu EyePOS, odmówimy dokonania rejestracji. 

3.6. Rejestrując Wzorzec Biometryczny jesteś zobowiązany zapewnić, że odczyt będzie prezentować wizerunek 

Twojej twarzy z widocznymi tęczówkami oraz podjąć wszelkie środki, aby podczas jego wykonywania nie 

doszło do zniekształcenia jego obrazu. Odczyt obrazu należy wykonać bez okularów, soczewek kontaktowych 

zmieniających kolor tęczówki oraz innych przyrządów optycznych. W przypadku występowania niektórych 

schorzeń lub uszkodzeń tęczówki rejestracja Wzorca Biometrycznego może nie być możliwa. 

3.7. W każdej chwili możesz usunąć Wzorzec Biometryczny z Portfela PayEye, z tym że po usunięciu go nie będziesz 

miał możliwości złożenia Dyspozycji Użycia. 

4. REJESTRACJA DANYCH KARTY PŁATNICZEJ 

4.1. Rejestracji danych Karty Płatniczej musisz dokonać nie później niż w ciągu 90 dni od zawarcia Umowy. 

Zarejestrowanie Karty Płatniczej jest niezbędne w celu złożenia Dyspozycji Użycia. 

4.2. Zarejestrowanie albo usunięcie danych Karty Płatniczej jest możliwe z wykorzystaniem dedykowanej 

funkcjonalności Aplikacji.  

4.3. W celu zarejestrowania Karty Płatniczej zostaniesz poproszony o podanie w Aplikacji: numeru Karty Płatniczej, 

jej kodu CVC2/CVV2, terminu ważności. Jeżeli jest to wymagane przez wydawcę Karty Płatniczej, powinieneś 

zatwierdzić zamiar zarejestrowania Karty Płatniczej w Portfelu PayEye z użyciem zabezpieczenia 3-D Secure. 

Zarejestrowanie Karty Płatniczej polega na przetworzeniu podanych przez Ciebie danych i zapisaniu ich w 

zaufanej lokalizacji w postaci zaszyfrowanej. Stosujemy silne metody szyfrowania, dzięki którym po 

zarejestrowaniu Karty Płatniczej jej numer ani kod CVV/CVC2 nie są dostępne dla Nas ani dla jakiejkolwiek 

innej osoby. 
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4.4. W związku z korzystaniem z Portfela PayEye nie poprosimy Cię o podanie danych Karty Płatniczej w żaden 

inny sposób, niż podczas rejestracji Karty Płatniczej w Aplikacji. Rejestracja Karty Płatniczej w Aplikacji nie 

zwalnia Cię z obowiązku podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia 

indywidualnych danych uwierzytelniających, w zakresie wynikającym z umowy o wydanie Karty Płatniczej. 

4.5. W ramach Portfela PayEye możesz zarejestrować więcej niż jedną Kartę Płatniczą, nie więcej jednak niż 5 Kart 

Płatniczych. 

4.6. W przypadku posiadania więcej niż jednej zarejestrowanej Karty Płatniczej powinieneś wybrać, która z 

zarejestrowanych Kart Płatniczych będzie Domyślną Kartą. W razie braku wyboru lub usunięcia 

dotychczasowej Domyślnej Karty, Domyślną Kartą jest pierwsza zarejestrowana przez Ciebie Karta Płatnicza. 

4.7. W każdej chwili możesz usunąć zarejestrowaną Kartę Płatniczą z Portfela PayEye korzystając z dedykowanej 

funkcjonalności Aplikacji. Usunięcie Karty Płatniczej skutkuje brakiem możliwości złożenia Dyspozycji Użycia 

z wykorzystaniem tej Karty Płatniczej, ale nie wpływa na Dyspozycje Użycia złożone przed jej usunięciem lub 

z użyciem innej Karty Płatniczej. 

4.8. Możesz zarejestrować tylko Kartę Płatniczą, której jesteś posiadaczem i masz prawa do jej używania. 

Zabronione jest podejmowanie prób rejestracji Karty Płatniczej: 

4.8.1. należącej do innej osoby; 

4.8.2. zablokowanej, zastrzeżonej lub po upływie jej terminu ważności; 

4.8.3. w odniesieniu do której została wydawcy lub innemu podmiotowi zgłoszona utrata, kradzież, 

przywłaszczenie, nieuprawnione użycie lub nieuprawniony dostęp; 

4.8.4. jeśli po jej otrzymaniu od wydawcy naruszyłeś obowiązek podejmowania niezbędnych środków 

służących zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych danych uwierzytelniających, w szczególności gdy nie 

przechowywałeś jej z zachowaniem należytej staranności lub udostępniłeś ją osobom nieuprawnionym; 

4.8.5. nieobsługującej zleceń płatniczych złożonych bez fizycznej obecności karty (card not present), z użyciem 

zapisanych danych (tzw. stored credentials) albo której zasady użycia zostały w inny sposób ograniczone 

(np. kart lunchowych lub kart paliwowych); 

4.8.6. która została wykorzystana w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu albo której użycie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narusza przepisy prawa lub międzynarodowe sankcje gospodarcze. 

4.9. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. 4.8 po zarejestrowaniu Karty Płatniczej, usuniemy 

tą Kartę Płatniczą z Portfela PayEye. 

5. DYSPOZYCJE UŻYCIA 

5.1. Dyspozycję Użycia możesz złożyć za pośrednictwem: 

5.1.1. Terminala eyePOS –  na zasadach określonych w części 6 Regulaminu; 

5.1.2.  PayEye Checkout  – na zasadach określonych w części 7 Regulaminu. 

5.2. Złożenie Dyspozycji Użycia, umożliwia Sprzedającemu złożenie lub udział w przekazaniu zlecenia płatniczego 

z użyciem Domyślnej Karty na kwotę Dyspozycji Użycia zatwierdzonej przez Ciebie zgodnie z pkt. 6.2.2–6.2.3 

lub pkt. 7.2.3–7.2.4 Regulaminu. Jeżeli wydawca Karty Płatniczej wykona złożone przez Sprzedającego lub      

przekazane przy jego udziale zlecenie płatnicze (zasady wykonania zleceń płatniczych określa umowa 

pomiędzy Tobą a wydawcą Karty Płatniczej), kwota określona w tym zleceniu płatniczym obciąży saldo Karty 

Płatniczej (w przypadku kart debetowych) lub dostępny limit kredytowy (w przypadku kart kredytowych) i 

zostanie przekazana Sprzedającemu. Do skutecznego złożenia i wykonania zlecenia płatniczego może być od 

Ciebie wymagane zatwierdzenie zamiaru zainicjowania transakcji Kartą Płatniczą z użyciem zabezpieczenia 3-

D Secure.  
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5.3.  Po Złożeniu Dyspozycji Użycia następuje wykorzystanie zarejestrowanej Domyślnej Karty do zainicjowania 

zlecenia płatniczego. Agent Rozliczeniowy zapewnia przestrzeganie standardu ochrony danych kart 

płatniczych PCI DSS, wymaganego przez organizacje płatnicze. Agent Rozliczeniowy przekaże      

Sprzedającemu      dane o statusie transakcji płatniczej oraz inne informacje wymagane zgodnie z przepisami 

prawa lub umową o świadczenie usług płatniczych zawartą pomiędzy Sprzedającym a Agentem 

Rozliczeniowym. 

5.4. W ramach Portfela PayEye nie świadczymy usługi płatniczej ani nie pośredniczymy w przekazaniu środków 

pieniężnych do Sprzedającego. Jeśli wskutek Dyspozycji Użycia zostanie przez Sprzedającego złożone lub przy 

jego udziale przekazane zlecenie płatnicze z użyciem zarejestrowanej Domyślnej Karty, wykonanie transakcji 

płatniczej lub ewentualna odmowa jej wykonania odbywają się na zasadach określonych w umowie pomiędzy 

Tobą a wydawcą Karty Płatniczej, a Sprzedający otrzyma kwotę wykonanej transakcji płatniczej od Agenta 

Rozliczeniowego. 

5.5. Dyspozycja Użycia nie zostanie zrealizowana, jeżeli jej wykonanie naruszałoby przepisy prawa lub jeżeli nie 

zostały wypełnione warunki wykonania Dyspozycji Użycia określone w Regulaminie. 

6. ZŁOŻENIE DYSPOZYCJI UŻYCIA ZA POŚREDNICTWEM TERMINALA EYEPOS 

6.1. Do złożenia Dyspozycji Użycia za pośrednictwem Terminala eyePOS wymagane jest zarejestrowanie Wzorca 

Biometrycznego oraz posiadanie przynajmniej jednej zarejestrowanej Karty Płatniczej. W przypadku próby 

złożenia Dyspozycji Użycia: 

6.1.1. bez zarejestrowanego Wzorca Biometrycznego – Terminal eyePOS umożliwi Ci zarejestrowanie Wzorca 

Biometrycznego zgodnie z częścią 3 Regulaminu; 

6.1.2. bez posiadania zarejestrowanej Karty Płatniczej –  Terminal eyePOS poinformuje Cię o braku możliwości 

złożenia Dyspozycji Użycia. 

6.2. W celu złożenia Dyspozycji Użycia za pośrednictwem Terminala eyePOS powinieneś: 

6.2.1. poinformować Sprzedającego o zamiarze skorzystania z Portfela PayEye; 

6.2.2. zatwierdzić Dyspozycję Użycia na kwotę zakupu towarów lub usług w Terminalu eyePOS oraz podać kod 

PayEyePIN, jeżeli jego podanie jest wymagane; 

6.2.3. umożliwić odczytanie obrazu Twoich tęczówek i twarzy z wykorzystaniem Terminalu eyePOS. 

6.3. Wykonanie czynności określonych w pkt. 6.2.2–6.2.3 Regulaminu stanowi złożenie Dyspozycji Użycia za 

pośrednictwem Terminala eyePOS. 

7.      PAYEYE CHECKOUT      

7.1. Do złożenia Dyspozycji Użycia za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymagane jest aktywowanie PayEye 

Checkout w odpowiedniej zakładce Aplikacji. W tym celu zostaniesz poproszony o wprowadzenie i wskazanie 

domyślnego adresu oraz sposobu dostawy dla swoich zakupów, a także udzielenie Aplikacji uprawnień do 

korzystania z biometrii urządzenia – chyba że uprawnienia te zostały już Aplikacji udzielone.  

7.2.  W celu złożenia Dyspozycji Użycia za pośrednictwem PayEye Checkout powinieneś: 

7.2.1. po dodaniu wszystkich zamawianych przedmiotów do koszyka w Sklepie Internetowym – wybrać w 

widgecie oznaczonym logo PayEye opcję zapłaty z wykorzystaniem Portfela PayEye; 

7.2.2. otworzyć Aplikację korzystając z wyświetlonego przycisku (dla przeglądarek w wersji mobilnej) lub kodu 

QR (dla przeglądarek w wersji desktopowej), które zawierają bezpośrednie łącze do Aplikacji 

umożliwiające finalizację Twoich zakupów; 
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7.2.3.      zatwierdzić zamówienie poprzez potwierdzenie danych zamówienia i zatwierdzenie lub zmianę 

domyślnych danych adresowych oraz zatwierdzić Dyspozycję Użycia na kwotę zakupu towarów lub usług 

w Sklepie Internetowym; 

7.2.4. potwierdzić swoją tożsamość z wykorzystaniem biometrii urządzenia albo – jeżeli nie udzieliłeś Aplikacji 

stosownych uprawnień – z wykorzystaniem PayEyePIN. 

7.3. Wykonanie czynności określonych w pkt. 7.2.3–7.2.4 Regulaminu stanowi złożenie Dyspozycji Użycia za 

pośrednictwem PayEye Checkout oraz – na zasadach uzgodnionych ze Sprzedającym – złożenie zamówienia 

w Sklepie Internetowym. 

7.4. W ramach świadczenia usługi PayEye Checkout   jesteśmy upoważnieni przez Sprzedającego do działania w 

zakresie niezbędnym, żeby umożliwić Ci złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem 

Aplikacji. Regulamin nie znajduje zastosowania do Twoich praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej 

pomiędzy Tobą a Sprzedającym. PayEye nie jest stroną tej umowy ani nie jest upoważniona przez 

Sprzedającego do odbierania w jego imieniu żadnych innych oświadczeń, w tym reklamacji i zawiadomień. 

Wszelkie oświadczenia związane z tą umową należy kierować bezpośrednio do Sprzedającego. 

7.5. Możesz w każdej chwili dezaktywować PayEye Checkout poprzez usunięcie wszystkich adresów 

wprowadzonych zgodnie z pkt. 7.1, przy czym pozostaje to bez wpływu na zamówienia złożone przez Ciebie 

przed dezaktywacją PayEye Checkout. 

8. KORZYSTANIE Z PORTFELA PAYEYE, W TYM Z APLIKACJI 

8.1. Korzystanie z Portfela PayEye jest dopuszczalne wyłącznie w celach oraz w sposób zgodny z przepisami prawa, 

dobrymi obyczajami i Regulaminem. Możesz korzystać z Portfela PayEye wyłącznie w celach niezwiązanych z 

prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub zawodową (jeśli taką działalność prowadzisz). 

8.2. Nie pobieramy od Ciebie żadnych opłat za korzystanie z Portfela PayEye, w tym z Aplikacji.  

8.3. Aplikacja umożliwia wgląd do historii złożonych przez Ciebie Dyspozycji Użycia, a także historii zamówień 

dokonanych przy pomocy PayEye Checkout w Sklepie Internetowym. 

8.4. Do korzystania z Aplikacji wymagane jest posiadanie urządzenia mobilnego z aparatem fotograficznym oraz 

systemem operacyjnym Android 7.0 lub nowszej albo iOS w wersji 14.0 lub nowszej. W celu obsługi PayEye 

Checkout urządzenie powinno umożliwiać odczyt kodów QR, a jeśli chcesz potwierdzać swoją tożsamość z 

wykorzystaniem biometrii urządzenia – również korzystanie z funkcji uwierzytelnienia biometrycznego w 

urządzeniu. 

8.5. Z chwilą zawarcia Umowy udzielamy Ci licencji uprawniającej do korzystania z Aplikacji poprzez jej pobranie, 

instalowanie lub deinstalowanie, uruchomienie, wyświetlenie i korzystanie z dostępnych w niej 

funkcjonalności (zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego). Udzielona licencja jest niewyłączna, 

nieprzenoszalna (nie możesz przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z licencji na inne osoby), 

ograniczona, odwoływalna (na zasadach określonych w części 11 Regulaminu), udzielona na okres 

obowiązywania Umowy, bez prawa udzielania sublicencji i bez ograniczeń terytorialnych. Uprawnienia 

wynikające z licencji przysługują Ci w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z Portfela PayEye na 

Twoim urządzeniu mobilnym. 

8.6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie możesz: 

8.6.1. odtwarzać kodu źródłowego Aplikacji w żaden sposób, w tym poprzez jej dekompilację lub 

dezasemblację; 

8.6.2. dokonywać jakichkolwiek zmian, poprawek, adaptacji, tłumaczeń i innych modyfikacji jakichkolwiek 

plików stanowiących element Aplikacji; 
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8.6.3. wykorzystywać w żaden sposób ewentualnych luk, błędów oraz innych podatności Aplikacji; nie możesz 

również omijać lub przełamywać zabezpieczeń Aplikacji ani w jakikolwiek sposób osłabiać zabezpieczeń 

wprowadzonych w Aplikacji; 

8.6.4. podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakichkolwiek informacji stanowiących 

element Aplikacji lub usług świadczonych za jej pośrednictwem, w tym danych osobowych, danych 

uwierzytelniających, profili lub urządzeń innych użytkowników; 

8.6.5. zakłócać, utrudniać, uniemożliwiać lub w jakikolwiek inny sposób wpływać na ciągłość, integralność lub 

poufność pracy Aplikacji lub usług świadczonych za jej pośrednictwem; 

8.6.6. dostarczać w jakikolwiek sposób treści o charakterze bezprawnym, w tym niezgodnych z rzeczywistością, 

naruszających prawa osób trzecich lub sprzecznych z dobrymi obyczajami. 

8.7. Zapewniamy pełną dostępność Portfela PayEye i Aplikacji w wymiarze 98% czasu w skali roku. 

 

9. BEZPIECZEŃSTWO PORTFELA PAYEYE I APLIKACJI 

9.1. Korzystaj z Aplikacji tylko na urządzeniu mobilnym, które jest bezpieczne, wolne od złośliwego 

oprogramowania oraz posiada zaktualizowany system operacyjny, sterowniki, aplikacje i oprogramowanie 

zabezpieczające przed zagrożeniami. Zawsze stosuj poniższe zasady bezpieczeństwa: 

9.1.1. nie pobieraj Aplikacji za pomocą linków otrzymanych pocztą elektroniczną, SMS-em lub z innych 

nieznanych źródeł – zawsze korzystaj z oficjalnych sklepów producenta systemu operacyjnego: Google 

Play, App Store lub Huawei AppGallery (pobranie Aplikacji z tych sklepów jest nieodpłatne); 

9.1.2. aktualizuj Aplikację niezwłocznie po udostępnieniu przez Nas aktualizacji lub nowej wersji Aplikacji; 

9.1.3. regularnie aktualizuj system operacyjny i przeglądarki internetowe na urządzeniu mobilnym, na którym 

korzystasz z Aplikacji; 

9.1.4. blokuj ekran urządzenia mobilnego po zakończeniu oraz w trakcie przerw w korzystaniu z Aplikacji. 

9.2. Z Portfela PayEye i Aplikacji możesz korzystać wyłącznie osobiście. W żadnym wypadku nie możesz umożliwiać 

innym osobom korzystania z Twojego Portfela PayEye i Aplikacji, ustanowić pełnomocnika ani w inny sposób 

upoważnić osoby trzeciej do korzystania z Twojego Portfela PayEye lub Aplikacji.  

9.3. Nie możesz zarejestrować się ponownie, jeżeli jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem Portfela PayEye. 

Zarejestrować Cię w Aplikacji nie może również inna osoba (np. pełnomocnik lub opiekun). 

9.4. Zawsze chroń swój PayEyePIN, urządzenie mobilne na którym korzystasz z Aplikacji oraz inne dane 

uwierzytelniające (w tym Karty Płatniczej) przed dostępem osób trzecich. Jesteś zobowiązany do należytego 

zabezpieczenia urządzenia mobilnego na którym korzystasz z Aplikacji przed szkodliwym oprogramowaniem. 

9.5. Jeżeli stwierdzisz, że do urządzenia mobilnego lub PayEyePIN-u dostęp uzyskała lub mogła uzyskać osoba 

nieuprawniona (np. wskutek ich utraty, kradzieży lub przywłaszczenia) albo zostały one wykorzystane przez 

osobę nieuprawnioną, powinieneś zgłosić Nam te okoliczności wraz z poleceniem zablokowania Portfela 

PayEye. Zgłoszenie prześlij pocztą elektroniczną na adres kontakt@payeye.com  

9.6. Zabronione jest udostępnianie przez Ciebie innym osobom Aplikacji, PayEyePIN lub innych danych 

uwierzytelniających do Aplikacji. Zawsze przechowuj swoje urządzenie, PayEyePIN i dane uwierzytelniające w 

sposób uniemożliwiający dostęp do nich innym osobom. Jeżeli aktywowałeś PayEye Checkout i udzieliłeś 

Aplikacji uprawnień do korzystania z biometrii urządzenia, to powinieneś dodatkowo zapewnić, że do celów 

korzystania z      biometrii urządzenia na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną Aplikacją zapisane zostały tylko 

Twoje dane biometryczne. 

9.7. Zablokujemy Twój Portfel PayEye, jeżeli stwierdzimy że: 

9.7.1. zarejestrowałeś Kartę Płatniczą z naruszeniem zasad określonych w pkt. 4.8 Regulaminu; 
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9.7.2. korzystasz z Aplikacji z naruszeniem zasad określonych w pkt. 2.4, 8.1, 8.5 lub 8.6 Regulaminu; 

9.7.3. nie przestrzegasz zasad bezpieczeństwa określonych w części 9 Regulaminu; 

9.7.4. w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia Aplikacji lub Portfela PayEye lub z innych 

uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem; 

9.7.5. jeśli w okresie korzystania z Portfela PayEye więcej niż jedna transakcja płatnicza wykonana z użyciem 

zarejestrowanych danych Karty Płatniczej była przedmiotem chargebacku lub innej reklamacji 

obejmującej żądanie zwrotu kwoty transakcji płatniczej przez Nas, Agenta Rozliczeniowego lub 

Sprzedającego albo skutkującej takim zwrotem. 

9.8. Możesz w każdej chwili złożyć wniosek o odblokowanie Portfela PayEye. Odblokujemy Twój Portfel PayEye 

po ustaniu przyczyn blokady, a w przypadkach określonych w pkt. 9.7.4–9.7.5  – po stwierdzeniu, że nie ma 

zagrożenia dla bezpieczeństwa Twojej Karty Płatniczej, Portfela PayEye oraz Aplikacji. Wniosek o 

odblokowanie Portfela PayEye możesz zgłosić elektronicznie przesyłając do Nas wniosek na adres email: 

kontakt@payeye.com lub pisemnie na adres PayEye: ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław. 

9.9. O zablokowaniu i odblokowaniu portfela PayEye poinformujemy Cię pocztą elektroniczną. 

9.10. Zawsze pamiętaj o obowiązku zgłoszenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego 

użycia Karty Płatniczej lub nieuprawnionego dostępu do Karty Płatniczej w sposób wymagany przez wydawcę 

Karty Płatniczej. Niezależnie od tego, w przypadku zaistnienia takich okoliczności jesteś zobowiązany usunąć 

Kartę Płatniczą z Aplikacji. 

9.11. Pamiętaj, że brak zainstalowania aktualizacji może spowodować błędy w działaniu Aplikacji, 

niedostępność nowych funkcjonalności lub luki bezpieczeństwa, a w skrajnym przypadku – uniemożliwi 

korzystanie z Aplikacji. 

10. REKLAMACJE 

10.1. Wszelkie reklamacje możesz składać pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@payeye.com, w 

formie pisemnej przesyłką pocztową na adres: PayEye sp. z o.o. ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław  

10.2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej Twoje imię i nazwisko, adres email, numer telefonu i 

podstawy zgłoszenia reklamacji. 

10.3. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji potrzebujemy dodatkowych dokumentów lub informacji, poprosimy 

Cię o ich dostarczenie. Powinieneś je przesłać do Nas niezwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia od 

otrzymania Naszej prośby. 

10.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Nas bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od 

dnia ich otrzymania. Odpowiedzi na Twoją reklamację udzielimy pocztą elektroniczną. 

10.5. Jeżeli jesteś konsumentem i zgłosisz Nam reklamację, której nie uznamy, możesz zwrócić się o 

mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich 

inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie UOKiK: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Informujemy również o istnieniu platformy ODR 

(European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania 

sporów. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

11. OBOWIĄZYWANIE UMOWY 

11.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 

11.2. Możesz wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia 

poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu w formie pisemnej i przesłaniu go na adres PayEye sp. z o.o. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr
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ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław albo elektronicznie na adres email kontakt@payeye.com albo poprzez 

usunięcie konta z poziomu Aplikacji. Pamiętaj, że usunięcie (dezinstalacja) Aplikacji z Twojego urządzenia 

mobilnego nie stanowi wypowiedzenia Umowy i nie skutkuje usunięciem zarejestrowanych Kart Płatniczych 

ani dezaktywacją PayEye Checkout. 

11.3. Możemy wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z następujących 

ważnych przyczyn: 

11.3.1. w przypadku naruszenia przez Ciebie przynajmniej jednego z następujących postanowień Regulaminu: 

pkt. 2.4, 2.8, 2.9, 3.5, 4.1, 4.8, 8.1, 8.5, 8.6, 9.1 lub 9.2; 

11.3.2. w przypadku podejmowania przez Ciebie działań lub czynności sprzecznych z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy 

11.3.3. w przypadku powtarzającego się naruszenia przez Ciebie innego postanowienia Regulaminu niż 

określone w pkt. 11.3.1 niniejszego ustępu, jeśli otrzymasz od Nas wezwanie do zaprzestania wskazanego 

naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy i po upływie wskazanego przez Nas 

terminu ponownie naruszysz lub nie zaprzestaniesz naruszać tego postanowienia; 

11.3.4. jeżeli Twój Portfel PayEye jest zablokowany dłużej niż 1 miesiąc i nie zostały spełnione przesłanki jego 

odblokowania; 

11.3.5. jeżeli nie złożyłeś żadnej Dyspozycji Użycia w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez 

Nas oświadczenia o wypowiedzeniu; 

11.3.6. jeżeli nie posiadasz żadnej zarejestrowanej Karty Płatniczej w okresie 90 dni poprzedzających dzień 

złożenia przez Nas oświadczenia o wypowiedzeniu; 

11.3.7. jeżeli nie posiadasz zarejestrowanego Wzorca Biometrycznego w okresie 90 dni poprzedzających dzień 

złożenia przez Nas oświadczenia o wypowiedzeniu. 

11.4. Możemy zmienić Regulamin w przypadku zaistnienia następujących ważnych przyczyn: 

11.4.1. w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie, 

przy czym zmiana Regulaminu może zostać wprowadzona wyłącznie w zakresie dostosowania 

Regulaminu do nowego stanu prawnego; 

11.4.2. w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji 

lub innego wiążącego Nas aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością 

wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiana Regulaminu może zostać wprowadzona 

wyłącznie w zakresie dostosowania Regulaminu do tego orzeczenia, decyzji, zalecenia, rekomendacji lub 

aktu; 

11.4.3. w przypadku zmiany w Naszej ofercie ze względu na: 

11.4.3.1. wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu dotyczy 

jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub 

usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Ciebie obowiązkowe, 3) 

niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się dla Ciebie z kosztami, 

11.4.3.2. poprawienie przez Nas istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania 

poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności 

udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Nas, przy czym zmiana Regulaminu 

może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi 

funkcjonalnościami lub usługami, 

11.4.3.3. zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Nas ze 

względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w 

dotychczasowej formie spowodowaną 1) ustaniem umowy pomiędzy Nami a podmiotem, z 
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którego usług korzystamy, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność, lub 2) 

wzrostem kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2%, spowodowany wzrostem cen 

energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Nas 

do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub zmianą terminów 

realizacji czynności przez podmioty, z których usług korzystamy, lub 3) zmianą przepisów prawa 

regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności przez Nas, jeżeli zdarzenie 

będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany 

Regulaminu, lub 4) wystąpieniem istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa usług świadczonych na 

podstawie Umowy lub ochrony danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy – przy 

czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub 

zmiany tych funkcjonalności lub usług 

– przy czym zmiana Regulaminu może zostać wprowadzona wyłącznie w zakresie dostosowania 

Regulaminu do wprowadzanych zmian w Naszej ofercie. 

11.5. O proponowanych zmianach Regulaminu poinformujemy Cię pocztą elektroniczną. W informacji o 

zmianach napiszemy, kiedy wchodzą w życie (jednak nigdy nie będzie to wcześniej niż 15 dni od wysłania 

przez nas tej informacji). Po otrzymaniu informacji o zmianach, ale przed określonym przez nas momentem 

wejścia w życie tych zmian Regulaminu, możesz wypowiedzieć Umowę – wówczas nie będziesz związany 

nowym brzmieniem Regulaminu. 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

12.1. Regulamin jest udostępniony do pobrania w Aplikacji. W celu utrwalenia i zabezpieczenia treści 

Umowy, otrzymasz kopię Regulaminu w procedurze rejestracji na podany przez Ciebie adres email. 

12.2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

12.3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawem właściwym dla Umowy oraz 

dla stosunków pomiędzy Nami a Tobą przed zawarciem Umowy jest prawo polskie.  

12.4. Umowa zawarta zostaje w języku polskim. Komunikacja pomiędzy Nami a Tobą odbywa się w języku 

polskim. 

12.5. Wszelkie spory wynikłe w związku z Umową, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez 

właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 

13. DEFINICJE 

Agent Rozliczeniowy dostawca usług płatniczych Sprzedającego 

Sprzedający przedsiębiorca, z którym zawarliśmy umowę o świadczenie usługi umożliwienia 

dokonania zapłaty za towary lub usługi z wykorzystaniem danych Karty Płatniczej 

zarejestrowanej w Portfelu PayEye 

Domyślna Karta Karta Płatnicza wyznaczona zgodnie z pkt. 4.6 Regulaminu 

Karta Płatnicza instrument płatniczy wydany w ramach systemu kart płatniczych organizowanego 

przez Visa Europe Limited z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo) lub 

Mastercard Europe S.A z siedzibą w Waterloo (Belgia) 

Dyspozycja Użycia polecenie skierowane przez Ciebie do Nas, żeby umożliwić wykorzystanie 

zarejestrowanej  Domyślnej Karty do zainicjowania przez Ciebie lub przez 
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Sprzedającego (w zależności od modelu płatności) zlecenia płatniczego w celu 

dokonania zapłaty za nabywane przez Ciebie od Sprzedającego towary lub usługi 

Aplikacja aplikacja PayEye na urządzenia mobilne, dostępna do pobrania w Google Play,App 

Store lub Huawei AppGallery 

Ty (Tobie, Ciebie, Twoje) osoba fizyczna korzystająca z Portfela PayEye 

My (Nam, Nas, Nasze) 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, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

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

kapitale zakładowym PLN 141 850,00 zł, adres poczty elektronicznej: 

office@payeye.com, numer telefonu: 71 738 19 16.  

Umowa umowa o korzystanie z Aplikacji pomiędzy PayEye a Użytkownikiem zawarta na 

podstawie niniejszego Regulaminu 

PayEye Checkout usługa, w ramach której PayEye umożliwia złożenie zamówienia internetowego u 

Sprzedającego (poprzez potwierdzenie koszyka towarów lub usług oraz przesłanie 

Sprzedającemu danych adresowych i sposobu wysyłki) oraz złożenie Dyspozycji Użycia 

PayEyePIN poufny ciąg 4 cyfr służący do Twojego uwierzytelnienia w związku z korzystaniem z 

Portfela PayEye 

Portfel PayEye usługa, w ramach której PayEye umożliwia zarejestrowanie danych Karty Płatniczej za 

pośrednictwem Aplikacji oraz złożenie Dyspozycji Użycia za pośrednictwem Terminalu 

EyePOS lub PayEye Checkout 

Regulamin niniejszy „Regulamin Portfela PayEye” 

Sklep Internetowy sklep internetowy Sprzedającego, w którym Sprzedający udostępnił możliwość 

skorzystania z PayEye Checkout 

Terminal EyePOS urządzenie umożliwiające Ci złożenie Dyspozycji Użycia w placówce Sprzedającego 

Wzorzec Biometryczny zapis informatyczny stanowiący cyfrową reprezentację odczytu wizerunku Twoich 

tęczówek oraz Twojej twarzy, wykonany z wykorzystaniem Naszej technologii 

 

  



 
11 

 

 

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, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773560, NIP 8943138845, 

REGON 382724489 o kapitale zakładowym 141 850,00 zł 

Regulamin Portfela PayEye obowiązujący od 24.03.2023 r. 

Załącznik 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

 

Adresat: PayEye Sp. z o.o.  

z siedzibą we Wrocławiu 

 

ul. Zwycięska 43 

53-033 Wrocław 

office@payeye.com 

 

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Portfela PayEye. 

 

Data zawarcia umowy  

Imię i nazwisko konsumenta  

Adres mailowy konsumenta  

Numer telefonu 

konsumenta 

 

Data:  

Podpis konsumenta  

(tylko jeżeli formularz jest 

przesyłany w wersji 

papierowej) 

 

 

 

 

 


