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REGULAMIN REALIZACJI POLECENIA ZAPŁATY REALIZOWANEGO ZA POŚREDNICTWEM KARTY 

DEBETOWEJ UŻYTKOWNIKÓW ID FINANCE POLAND SP. Z O.O. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

Regulamin określa warunki realizacji polecenia zapłaty za pośrednictwem obciążania karty debetowej 

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

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

etapie zawierania RUP; 

3) MGP – hiszpańska instytucja płatnicza Mobile Global Payments SLU, działająca na podstawie 

zezwolenia Banku Hiszpanii (Banco de España) numer 6861, z siedzibą w Madrycie, Génova 21, 

28004 Madryt (Hiszpania). Adres strony internetowej: www.mobileglobalpayments.com; 

4) Polecenie zapłaty – usługa płatnicza polegającą na obciążeniu określoną kwotą rachunku 

bankowego na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez IDF, dokonywanej na podstawie 

zgody Użytkownika; 

5) Polityka plików cookies oraz polityka prywatności - oznacza politykę pilków cookies oraz 

politykę prywatności  IDF zamieszczone w Serwie; 

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 realizacji polecenia zapłaty realizowanego za pośrednictwem 

karty debetowej Użytkownika w IDF; 

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

elektroniczną przez Id Finance Poland sp. z o.o., który  zamieszczony jest w Serwisie; 

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

www.moneyman.pl; 

11) Transakcja płatnicza - zainicjowany przez odbiorcę IDF transfer środków pieniężnych; 

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

922); 

13) Upoważnienie – upoważnienie do wykonania polecenia zapłaty,  złożone przez Użytkownika do 

wykonania przez IDF polecenia zapłaty poprzez wielokrotnego obciążanie karty płatniczej 

Użytkownika, której dane identyfikacyjne zostały podane przez Użytkownika w Koncie 

http://www.mobileglobalpayments.com/
http://www.moneyman.pl/
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internetowym, kwotą w wysokości każdorazowego zadłużenia w stosunku do IDF z tytułu 

udzielonej Pożyczki na RUP oraz odpowiednio Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej. 

 
 

§ 3 
Upoważnienie 

 
1. Przed skorzystaniem z Polecenia zapłaty realizowanego za pośrednictwem IDF Użytkownik 

zobowiązany jest udzielić IDF Upoważnienia, wzór Upoważnienia stanowi załącznik do 

Regulaminu.  

2. Upoważnienie jest udzielone bezterminowo i jest ważne każdorazowo począwszy od następnego 

dnia po dniu będącym Terminem spłaty lub Terminem spłaty raty należności wynikającej z 

Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, do dnia całkowitej spłaty tych należności lub do 

dnia odwołania przez Użytkownika niniejszego upoważnienia.  

3. Użytkownik ma możliwość odwołania niniejszego upoważnienia poprzez kontakt z Działem 

Obsługi Klienta IDF pod numerem telefonu 221 – 220 – 221 lub na adres poczty elektronicznej 

kontakt@moneyman.pl.  

§ 4 

Warunki realizacji polecenia zapłaty 

 

1. Użytkownik zobowiązuje się zapoznać z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed 

skorzystaniem z Polecenia zapłaty realizowanego za pośrednictwem IDF. 

2. Płatności kartą debetową są realizowane za pośrednictwem MGP. 

3. Otrzymane środki pieniężne są chronione i przechowywane na rachunkach ESCROW 

zarządzanych przez MGP, oddzielonych od pozostałych operacji finansowych realizowanych przez 

MGP. 

4. MGP przechowuje dokumenty ewidencyjne każdej transakcji płatniczej przez okres 10 lat w celu 

realizacji krajowych regulacji dotyczących przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (ang. Anti-

Money Laundering (AML)) oraz zwalczania finansowania terroryzmu (ang. Combating the 

Financing of Terrorism (CFT)). 

5. Uzupełnienie wszystkich wymaganych pól na platformie płatniczej przez posiadacza karty 

debetowej lub kredytowej będzie równoznaczne z zaakceptowaniem transakcji płatniczej przez 

posiadacza karty.  

6. Wszelkie zwroty z tytułu płatności będą realizowane za pośrednictwem tej samej metody 

płatniczej jak w przypadku polecenia zapłaty.  

7. W ramach świadczenia przez MGP usług płatniczych istnieją środki zapobiegania 

nieautoryzowanemu użyciu instrumentów płatniczych, w związku z czym wszelkie podejrzane 

transakcje zostaną odrzucone.  

8. Skorzystanie z polecenia zapłaty nie jest związane z ponoszeniem przez Użytkownika 

jakichkolwiek kosztów.  

9. Użytkownik niezwłocznie powiadomi IDF o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych 

lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych. 

10. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące sposobu świadczenia usługi polecenia zapłaty mogą być 

zgłaszanie do IDF na adres poczty elektronicznej: reklamacje@moneyman.pl lub do MGP na 

adres poczty elektronicznej: sac@mobileglobalpayments.com (obsługa w języku angielskim i 

hiszpańskim). Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia wszelkich przypadków 

nieautoryzowanego użycia instrumentu płatniczego, którego jest posiadaczem do Działu Obsługi 

mailto:reklamacje@moneyman.pl
mailto:sac@mobileglobalpayments.com
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Klienta IDF. na adres poczty elektronicznej kontakt@moneyman.pl  lub do MGP na adres poczty 

elektronicznej sac@mobileglobalpayments.com (obsługa w języku angielskim i hiszpańskim).  

11. O realizacji płatności za pomocą zlecenia stałego z karty debetowej IDF informuje Użytkownik 
niezwłocznie w formie wiadomości SMS.  

 
§ 5 

Ochrona danych osobowych 

1. 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.  

2. IDF powierzy MGP dane osobowe Użytkownika na potrzeby zrealizowania transakcji płatniczej. 
Powierzone MGP dane osobowe Użytkownika będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji 
transakcji płatniczej i w celach związanych z rozstrzygnięciem jakichkolwiek sporów związanych z 
tymi płatnościami.   

 

§ 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. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu.  

6. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1) Wzór upoważnienia do wykonania polecenia zapłaty realizowanego za pośrednictwem karty 

debetowej użytkowników ID Finance Poland sp. z o.o.  

 

mailto:kontakt@moneyman.pl
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UPOWAŻNIENIE DO WYKONANIA POLECENIA ZAPŁATY REALIZOWANEGO ZA POŚREDNICTWEM 
KARTY DEBETOWEJ UŻYTKOWNIKÓW ID FINANCE POLAND SP. Z O.O. 

 

 

1. Niniejszym upoważniam ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do wielokrotnego 

obciążania mojej karty płatniczej, której dane identyfikacyjne podałem w Koncie internetowym, 

kwotą w wysokości mojego każdorazowego zadłużenia w stosunku do ID Finance Poland sp. z o.o. 

z tytułu udzielonej mi Pożyczki na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki oraz odpowiednio 

Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej za pośrednictwem hiszpańskiej instytucji płatniczej 

– MOBILE GLOBAL PAYMENT SLU, dalej jako MGP, działającej na podstawie zezwolenia Banku 

Hiszpanii (Banco de España) numer 6861, z siedzibą w Madrycie, Génova 21, 28004 Madryt 

(Hiszpania). Adres strony internetowej: www.mobileglobalpayments.com. 

 

2. Niniejsze upoważnienie jest udzielone bezterminowo i jest ważne każdorazowo począwszy od 

następnego dnia po dniu będącym Terminem spłaty lub Terminem spłaty raty należności 

wynikającej z danej Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, do dnia całkowitej spłaty tych 

należności lub do dnia odwołania przez Klienta  niniejszego upoważnienia.  

 

3. Potwierdzam, że zostałem (am) poinformowany (a) o możliwości odwołania niniejszego 

upoważnienia w każdym czasie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta ID Finance Poland sp. z 

o.o. pod numerem telefonu 221 – 220–221 lub na adres poczty elektronicznej 

kontakt@moneyman.pl.  
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