REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU ZPAY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
ID FINANCE POLAND SP. Z O.O.
§1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu zPay za pośrednictwem Serwisu przez Użytkowników,
jak również zasady dostępu do informacji o Użytkowniku celem jego weryfikacji 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) Opłata weryfikacyjna – określona w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną
jednorazowa opłata pobierana przez IDF od Pożyczkobiorcy na etapie rejestracji Klienta w
Serwisie w związku z Weryfikacją klienta;
3) Polityka plików cookies oraz polityka prywatności - oznacza politykę pilków cookies oraz
politykę prywatności IDF, zamieszczoną w Serwie;
4) 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;
5) RUP - Ramowa umowa pożyczki, której wzór zamieszczony jest w Serwisie;
6) Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu zPay przez Użytkowników Id Finance
Poland sp. z o.o. ;
7) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną przez Id Finance Poland sp. z o.o., który zamieszczony jest w Serwisie;
8) Serwis - strona internetowa należąca do IDF znajdująca się pod adresem internetowym
www.moneyman.pl;
9) Serwis zPay - usługa świadczona przez zPay, umożliwiająca przeprowadzenie weryfikacji
prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz dokonanie oceny jego zdolności
kredytowej, polegająca na realizacji przekazu środków pieniężnych, zgodnie z dyspozycją
Użytkownika;
10) Warunki Serwisu zPay - zasady i warunki świadczenia usług przez zPay, dostępne pod adresem
https:/zpay.pl/regulamin;
11) Weryfikacja klienta - proces sprawdzenia tożsamości Klienta przez IDF, w szczególności przy
wykorzystaniu Baz danych, wewnętrznych zbiorów danych IDF, Opłaty weryfikacyjnej,
telefonicznie lub za pośrednictwem usługodawców zewnętrznych, o których mowa w
Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną;
12) Usługa przekazu pieniężnego - usługa płatnicza świadczona bez pośrednictwa rachunku
płatniczego prowadzonego dla płatnika, polegającą na transferze do odbiorcy lub do innego
dostawcy przyjmującego środki pieniężne dla odbiorcy środków pieniężnych otrzymanych od
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płatnika lub polegającą na przyjęciu środków pieniężnych dla odbiorcy i ich udostępnieniu
odbiorcy;
13) Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz.
922);
14) 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;
15) zPay – zPay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Solec 81 B lok. A 22, 00-382 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 0000443363, NIP 7010362197, REGON 146439323, o kapitale
zakładowym w wysokości 325.000,00 zł.
§3
Korzystanie z Serwisu zPay
1. Użytkownik zobowiązuje się zapoznać z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz
Warunkami Serwisu zPay przed skorzystaniem z Serwisu zPay.
2. Korzystać z Serwisu zPay może Użytkownik, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych.
3. W ramach Serwisu zPay, zPay świadczy usługę przekazu pieniężnego, zgodnie z dyspozycją
Użytkownika w kwocie 1 grosza celem dokonania Weryfikacji klienta.
4. Postępowanie weryfikacyjne za pomocą zPay zostało uregulowane w Regulaminie świadczenia
usług drogą elektroniczną.
5. W ramach Serwisu Użytkownik może wybrać Rachunek bankowy prowadzony przez jeden z
banków obsługiwanych przez Serwis zPay. Aktualna lista banków obsługiwanych przez Serwis
zPay dostępna jest na stronie: https://zpay.pl/banki.
§4
Odpowiedzialność Firmy zPay
1. zPay rejestruje i przechowuje informacje o łącznej sumie transakcji wykonanych przez
Użytkownika.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności budzących zastrzeżenia zPay co do zgodności transakcji z
obowiązującymi przepisami prawa, zPay może anulować transakcję, zwracając środki
Użytkownikowi.
3. Wszelkiego rodzaju zwroty dokonywane są na rachunek bankowy, z których zPay otrzymał
wpłatę.
4. Zwroty wykonywane są przez zPay w terminie do 3 dni roboczych.

§5
Ochrona danych osobowych
1. zPay umieszcza i przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz przechowuje dane o wykonanych
przelewach, w bazie danych Zpay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane w celu
prawidłowej realizacji usług, o których mowa w Regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy.
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2. Dane osobowe Użytkownika dokonującego przelew za pośrednictwem Serwisu zPay są
przekazywane IDF w celu weryfikacji Użytkownika.
3. IDF przetwarza dane osobowe Użytkowników udostępnione przez zPay wyłącznie w celu
weryfikacji Użytkownika.
4. 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.
§6
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 3 listopada 2017 r.
Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.
IDF zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
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, Politykę pilków cookies oraz politykę prywatności, które są dostępne
na stronach Serwisu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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