ZAŁĄCZNIK NR 2 - Regulamin płatności cyklicznych
1. Definicje dodatkowe: Mecenas oznacza Wspierającego, który decyduje się na
cykliczne wspieranie Organizatora i/lub Operatora.
2. Mecenas w ramach Serwisu może wybrać jednego lub większą liczbę Organizatorów
oraz zdecydować o chęci wspierania ich działalności poprzez cykliczne, np.
comiesięczne przekazywanie środków pieniężnych na ich działalność.
3. Mecenas w ramach Serwisu może zdecydować o chęci wspierania działalności
Operatora poprzez cykliczne, np. comiesięczne przekazywanie środków pieniężnych
na jego działalność.
4. Wsparcie przekazywane przez Mecenasa na rzecz Organizatora i/lub Operatora ma
charakter powtarzalny. Mecenas, wybierając określoną kwotę zobowiązuje się do
cyklicznego, comiesięcznego (lub innego – zależnie od okresu wybranego przez
Mecenasa) wspierania Organizatora i/lub Operatora.
5. Możliwość przekazywania wsparcia cyklicznego jest dostępna TYLKO dla
Wspierających (Mecenasów) zarejestrowanych w Serwisie – jest to związane z
koniecznością umożliwienia Mecenasom rezygnacji z przekazywania cyklicznego
wsparcia, a taka rezygnacja możliwa jest w Koncie Użytkownika Mecenasa w
Serwisie.
6. Mecenas zawierając umowę z Organizatorem i/lub Operatorem oraz wybierając
określoną kwotę wyraża zgodę na cykliczne (w określonym dniu każdego miesiąca
kalendarzowego lub określonych dniach miesiąca kalendarzowego) pobieranie przez
operatora zewnętrznego
(PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej
odpowiadającej wysokości wsparcia (obciążenie karty płatniczej). W zależności od
wyboru Mecenasa, wsparcie będzie co miesiąc (lub co inny okres – zależnie od
wyboru Mecenasa) pobierane przez PayU S.A. w określonym/-ych przez Mecenasa
dniu/dniach.
7. Dane karty Mecenasa będą przechowywane przez PayU S.A. PayU pośrednicząc w
dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty),
umożliwiające przypisanie do indywidualnego Mecenasa unikalnego identyfikatora,
za pomocą którego Mecenas cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Organizatora
i/lub Operatora.
8. Decyzję o cyklicznym wspieraniu Organizatora i/lub Operatora Mecenas podjąć może
w odpowiednio do tego wyznaczonych, wyodrębnionych polach dostępnych na
ekranach widoków wpłat na zrzutki Organizatorów.
9. Możliwość włączenia płatności cyklicznych na rzecz Zrzutki jest dostępna tylko i
wyłącznie dla Organizatorów, którzy przeszli pełną weryfikację osobową opisaną w
rozdziale XIII Regulaminu.
10. Mecenas może w każdej chwili zrezygnować z przekazywania płatności cyklicznych
na rzecz Organizatora i/lub Operatora logując się na swoim Koncie Użytkownika
wchodząc w zakładkę ‘Ustawienia’ -> ‘Płatności cykliczne’, a następnie wybierając
cykliczne wsparcie, które chce anulować.
11. Cykliczne wsparcie będzie aktywne tylko dla aktywnych Zrzutek. Dla Zrzutek
zablokowanych przez Operatora, wyłączonych przez Organizatora, usuniętych przez
Organizatora lub w jakikolwiek sposób ograniczonych przez Operatora lub
Organizatora wsparcie cykliczne będzie przerywane. Cykliczne wsparcie, które nie

wykona się na skutek braku środków na karcie płatniczej Mecenasa (lub z innych
przyczyn), nie będzie ponawiane w danym okresie i kolejna próba obciążenia karty
(pobrania cyklicznego wsparcia) podjęta zostanie dopiero w kolejnym okresie
rozliczeniowym (to oznacza, że jeśli Mecenas zdefiniował np. cotygodniowe
wsparcie, to w danym tygodniu wsparcie nie zostanie przekazane na wybraną
Zrzutkę, a kolejna próba jego przekazania nastąpi dopiero w kolejnym tygodniu).
12. Płatności cykliczne obsługiwane są przez PayU. S.A. a Operator jedynie umożliwia
zadeklarowanie płatności cyklicznych z poziomu Konta Użytkownika. Umowa w
zakresie realizowania płatności cyklicznych zawierana jest pomiędzy Wspierającym a
PayU. S.A. Wszelkie reklamacje w tym zakresie rozpatrywane będą zgodnie z
rozdziałem XVI pkt 7 Regulaminu.

