
 

 
Strona 1 z 3 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INSTANTOR PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW 

 ID FINANCE POLAND SP. Z O.O. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Instantor przez Użytkowników, jak również zasady 

dostępu do informacji o rachunku bankowym Użytkownika oraz wykorzystywania takich informacji 

przez IDF.  

§ 2 
Definicje 

Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco: 
1) IDF – ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 

Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557, o 
kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł.; 

2) Instantor - Spółka działająca pod nazwą Instantor AB z siedzibą pod adresem: Instantor AB, 
Jakobsbergsgatan 18, 111 44 Sztokholm, Szwecja, która posiada licencję i zezwolenie na 
prowadzenia działalności w kraju swojego pochodzenia; 

3) Konto internetowe – konto internetowe założone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu 

lub Aplikacji mobilnej, zawierające dane osobowe Użytkownika wskazane przez Użytkownika na 

etapie zawierania RUP; 

4) Polityka plików cookies - oznacza politykę pilków cookies IDF, zamieszczoną w Serwie; 

5) Polityka prywatności - oznacza politykę prywatności IDF,  zamieszczoną w Serwisie; 

6) Rachunek bankowy - numer rachunku bankowego, którego posiadaczem lub współposiadaczem 

jest Użytkownik, wskazany przez Użytkownika na etapie rejestracji w Serwisie, służący do 

przeniesienia przez IDF na własność Użytkownika w formie przelewu bankowego kwoty pożyczki, 

zgodnie z zawartą RUP oraz odpowiednio Umową pożyczki lub Umową pożyczki ratalnej; 

7) RUP - Ramowa umowa pożyczki, której wzór zamieszczony jest w Serwisie; 

8) Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Instantor przez Użytkowników IDF; 

9) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - regulamin świadczenia usług drogą 

elektroniczną przez IDF, który  zamieszczony jest w Serwisie; 

10) Serwis - strona internetowa należąca do IDF znajdująca się pod adresem internetowym 

www.moneyman.pl; 

11) Serwis Instantor - usługa świadczona przez Firmę Instantor na rzecz IDF, umożliwiająca 

przeprowadzenie weryfikacji prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz dokonanie 

oceny jego zdolności kredytowej w oparciu o dane pozyskane z Rachunku bankowego 

Użytkownika, na podstawie dostępu do tego Rachunku bankowego, udzielonego przez 

Użytkownika Instantor (weryfikacja następuje poprzez wygenerowanie raportu.);  

12) Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 

922); 

13) Użytkownik - osoba fizyczna będącą konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu, zamierza korzystać 

lub korzysta z usług IDF zarówno obecnie, jak i w przyszłości. 

§ 3 
Korzystanie z Serwisu Instantor 

1. Użytkownik zobowiązuje się zapoznać z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed 
skorzystaniem z Serwisu Instantor. 
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2. Korzystać z Serwisu Instator może Użytkownik, który spełnia łącznie następujące warunki:  

1) ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  

2) posiada Rachunek Bankowy prowadzony przez jeden z banków obsługiwanych przez Serwis 

Instantor. Lista banków obsługiwanych przez Serwis Instantor znajduje się w § 3 ust. 9 

Regulaminu.  

3. W ramach Serwisu Instantor korzysta się z oprogramowania banków.  

4. Użytkownik powinien zweryfikować postanowienia umów oraz regulaminów mających 

zastosowanie do Rachunku bankowego Użytkownika przed skorzystaniem z Serwisu Instantor, w 

szczególności w zakresie dopuszczalności użycia Serwisu Instantor oraz ewentualnych ograniczeń 

odpowiedzialności banku prowadzącego Rachunek bankowy Użytkownika w przypadku 

skorzystania przez Użytkownika z Serwisu Instantor. 

5. W celu korzystania z Serwisu Instantor Użytkownik powinien zalogować na swoje konto 

internetowe za pośrednictwem Serwisu lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej. 

6. W zakładce dotyczącej możliwości weryfikacji za pośrednictwem Systemu Instantor Użytkownik 

podaje swój numer Rachunku bankowego.   

7. Użytkownik wybiera bank, który prowadzi jego Rachunek bankowy.   

8. Banki obsługiwane w ramach Serwisu Instantor to:   

1) Alior Bank S.A. 

2) Bank BPH S.A. 

3) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

4) Bank Pocztowy S.A. 

5) Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 

6) Bank Ochrony Środowiska S.A.  

7) Bank Zachodni WBK S.A. 

8) Bank Handlowy w Warszawie 

9) Credit Agricole Bank Polska S.A.  

10) Deutsche Bank Polska S.A. 

11)  Euro Bank S.A. 

12)  Getin Noble Bank S.A 

13)  ING Bank Śląski S.A. 

14)  mBank S.A. 

15)  Bank Millennium S.A 

16)  Bank Polska Kasa Opieki S.A. 

17)  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 

18)  Plus Bank S.A. 

19)  Raiffeisen Bank Polska S.A. 

20)  Toyota Bank Polska S.A. 

21) VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. 

22) Nest Bank S.A. 

9. Po dokonaniu wyboru banku i opcji skorzystania z Serwisu Instantor Użytkownik loguje się do 

Serwisu Instantor podając swój login i hasło do serwisu bankowości elektronicznej obsługującej 

Rachunek Bankowy Użytkownika. 

10. Po prawidłowym zalogowaniu do usług bankowości elektronicznej obsługującej Rachunek 

bankowy Użytkownika następuje weryfikacja prawdziwości danych podanych przez Użytkownika 

oraz dokonanie oceny jego zdolności kredytowej.  

11. Po zakończeniu weryfikacji Serwis odświeży się i zostanie wyświetlona decyzja pożyczkowa IDF. 
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§ 4 
Odpowiedzialność Firmy Instantor 

1. Instantor świadczy usługi wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.  

2. Instantor zapewnia, że wszystkie dane pozyskane z Rachunku bankowego Użytkownika, będą 

usunięte lub zostanie im nadany charakter anonimowy po ich przekazaniu do IDF.  

3. Instantor zapewnia, że nie będzie podejmował żadnych innych działań poza pozyskaniem danych 

pochodzących z Rachunku bankowego Użytkownika, oraz że dane te przygotowane przez 

Instantor będą przekazywane wyłącznie do IDF. 

4. Instantor zapewnia, że nie będzie żądał szczególnie chronionych danych dotyczących płatności 

związanych z rachunkami płatniczymi. 

5. Instantor nie używa, nie uzyskuje ani nie przechowuje żadnych danych do celów innych niż do 

wykonania usługi dostępu do informacji o rachunku wyraźnie zleconej przez Użytkownika, 

zgodnie z Ustawą.  

6. Instantor może w każdym czasie bez podania przyczyny wydać ostrzeżenie, zawiesić, zakończyć 

świadczenia dostępu i korzystania przez Użytkownika z Serwisu Instantor.   

§ 5 
Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w zakresie usługi Serwisu Instantor jest 
Instantor.  

2. Użytkownik może otrzymać wyciąg z informacji, jakie Instantor posiada na jego temat, jak 

również korektę raportu lub jego zmianę. W tym celu może skontaktować się z Instantor pod 

adresem: info@instantor.com, Instantor AB Jakobsbergsgatan 18 111 44 Sztokholm lub pod nr 

telefonu: +46 8 522 323 40. 

3. Wszystkie dane wprowadzone przez Użytkownika na stronie bankowości elektronicznej są 

chronione technologią szyfrowania SSL (Secure Socket Layer).  

4. Instantor udostępni dane uzyskane w ramach usługi Serwisu Instantor na rzecz IDF. 

5. IDF przetwarza dane osobowe Użytkowników udostępnione przez Instantor wyłącznie w celu 

weryfikacji Użytkownika i oceny zdolności kredytowej Użytkownika.  

6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. IDF ponadto informuje 

Użytkownika, że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika, 

ich poprawiania, jak również cofnięcia udzielonych IDF zgód na przetwarzanie danych osobowych 

Użytkownika zgodnie z Ustawą.  

7. W zakresie ochrony danych osobowych Użytkownika przez IDF zastosowanie mają Regulamin 

świadczenia usług drogą elektroniczną IDF oraz Polityka prywatności IDF, które są dostępne w 

Serwisie. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 3 listopada 2017 r. 

2. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu. 

3. IDF zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. 

4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez 

umieszczenie na stronach Serwisu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio Regulamin świadczenia 

usług drogą elektroniczną IDF, Politykę pilków cookies oraz politykę prywatności IDF, które są 

dostępne na stronach Serwisu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 


