REGULAMIN USŁUGI BEAMUP
Poniżej przedstawiamy nasz regulamin, który opisuje zasady korzystania z Usługi BeamUp.
I

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu posługujemy się poniższymi definicjami, które pomogą nam skrócić regulamin do
minimum i ułatwić Ci poruszanie się w dokumencie. Zawsze, gdy w treści regulaminu używamy wyrazów pisanych z
wielkiej litery, możesz odszukać ich znaczenie w poniższych definicjach:
Aplikacja
BeamUp Payments (my)

Dzień Roboczy
Partner BeamUp
Produkt
Regulamin BeamUp Payments
Regulamin Usługi BeamUp
Telefon
Ty
Umowa BeamUp
Usługa BeamUp

Usługa BeamUp Payments
Umowa zakupu

Zakup
II

Aplikacja pod marką BeamUp umożliwiająca korzystanie z Usługi BeamUp.
BeamUp Payments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 3/1,
00-586 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział
XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000668617, NIP 5213772290, REGON 366815715, o kapitale zakładowym
w wysokości 460 000 zł, opłaconym w całości, adres poczty elektronicznej:
support@beamup.com.
Dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
inny niż BeamUp Payments podmiot, którego Produkt jest dostępny za
pośrednictwem Aplikacji.
Towar lub usługa, w tym voucher na towar lub usługę, dostępne za
pośrednictwem Aplikacji.
Regulamin określający zasady korzystania z Usługi BeamUp Payments.
Niniejszy regulamin.
Telefon, na którym jest zainstalowana Aplikacja.
Osoba korzystająca z Usługi BeamUp.
Umowa o korzystanie z Usługi BeamUp zawarta na podstawie Regulaminu
Usługi BeamUp.
Usługa rekomendowania Produktów na podstawie analizy Twoich
indywidualnych preferencji określonych w wyniku profilowania Twoich
danych, świadczona przez nas na podstawie Regulaminu Usługi BeamUp.
Usługi płatnicze świadczone na podstawie Regulaminu Usługi BeamUp
Payments.
Umowa zakupu Produktu (Produktów) zawierana pomiędzy Tobą a nami lub
pomiędzy Tobą a Partnerem BeamUp za naszym pośrednictwem na
podstawie Regulaminu Usługi BeamUp lub regulaminu dedykowanego dla
danego Produktu.
Zakup Produktu na podstawie Umowy zakupu.

REGULAMIN USŁUGI BEAMUP
W Regulaminie Usługi BeamUp określamy zasady świadczenia Usługi BeamUp.

Regulamin Usługi BeamUp nie znajduje zastosowania do korzystania z Usługi BeamUp Payments – zasady
korzystania z Usługi BeamUp Payments, w tym rejestracji do Usługi BeamUp Payments, określa odrębny regulamin
Usługi BeamUp Payments. Regulamin nie znajduje również zastosowania do zasad korzystania z Produktów
oferowanych przez Partnerów BeamUp – zasady korzystania z Produktów oferowanych przez Partnerów BeamUp
odbywają się na zasadach ustalonych pomiędzy Tobą a Partnerem BeamUp.
III USŁUGA BEAMUP
W ramach Usługi BeamUp zobowiązujemy się do sugerowania Ci Produktów na podstawie analizy Twoich
indywidualnych preferencji określonych przez nas w wyniku profilowania Twoich danych.
Co to oznacza? To oznacza, że będziemy Ci proponować Produkty tak bardzo dopasowane do Twoich potrzeb, jak
to tylko będzie możliwe w oparciu o automatyczną analizę Twoich danych, jakie będziemy posiadać.
Jak będziemy to robić? W celu jak najlepszego zrozumienia Twoich zainteresowań i preferencji zakupowych
wdrożyliśmy i stosujemy matematyczne oraz statystyczne procedury profilowania, dzięki którym analizujemy dane
zebrane podczas rejestracji do Usługi BeamUp, w trakcie korzystania z Usługi BeamUp oraz robienia przez Ciebie
Zakupów. Na tej podstawie w sposób automatyczny będziemy tworzyć Twój profil, podejmować decyzję, jakie
Produkty z naszej aktualnej oferty mogą Ci się spodobać i Ci je prezentować.
Rekomendowane dla Ciebie Produkty będziemy prezentować w podziale na kategorie, które odpowiadają
określonym potrzebom lub zainteresowaniom. To oczywiście nie oznacza, że nie będziesz mieć dostępu do
pozostałych Produktów – będziesz. Je również znajdziesz w Aplikacji.
W celu ułatwienia Ci wykorzystywania naszych rekomendacji zapewniamy dodatkowe funkcjonalności, np.
możliwość Zakupu rekomendowanych Produktów w sposób, który najbardziej odpowiada temu, jak chcesz z nich
korzystać – możesz dokonywać Zakupu samodzielnie, jak również organizować Zakupy grupowe oraz Zakupy
składkowe. W zależności od tego, która z metod w danym momencie najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.
Jeżeli nie skończyłeś jeszcze 18 lat, lista Produktów będzie przedstawiana w sposób domyślny, czyli zgodnie z tym,
jak Produkty będą dodawane do naszej oferty.
Korzystanie z Usługi BeamUp jest możliwe wyłączenie z wykorzystaniem Aplikacji.
Uwaga, dobre wieści: za korzystanie z Usługi BeamUp, w tym pobranie i korzystanie z Aplikacji nie pobieramy od
Ciebie żadnych opłat! Jedyne za co zapłacisz, to Zakupy, które zrobisz.
Aby korzystać z Usługi BeamUp, powinieneś:
a. pobrać Aplikację z polskiego działu jednego ze sklepów: Google Play lub App Store i zainstalować ją na swoim
Telefonie,
b. upewnić się, że Aplikacja ma dostęp do Internetu (za korzystanie z Internetu możesz ponieść koszty określone
przez Twojego operatora zgodnie ze standardowymi zasadami na jakich korzystasz z Internetu na Telefonie),
c. być zarejestrowany w Aplikacji (tj. być stroną Umowy BeamUp) i Usłudze BeamUp Payments (tj. być stroną
Umowy BeamUp Payments) oraz być zalogowany w Aplikacji.
IV GOŚĆ
W celu zapoznania się z Produktami, spośród których w ramach Usługi BeamUp będziemy wybierali te
rekomendowane dla Ciebie, jak również z usługami i funkcjonalnościami ułatwiającymi korzystanie z Usługi
BeamUp, możesz wejść do Aplikacji jako gość, bez konieczności rejestracji w Usłudze BeamUp.
Jako gość masz możliwość przeglądania Produktów, usług i dostępnych funkcjonalności, ale nie masz możliwości
ich wykorzystywania.

V

REJESTRACJA W USŁUDZE BEAMUP
Przed udostępnieniem Ci Usługi BeamUp poprosimy Cię o zarejestrowanie się. Ponieważ dbamy o bezpieczeństwo
Twoich danych, poprosimy Cię o podanie informacji o sobie poprzez wypełnienie formularza w Aplikacji. Te dane
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pozwolą nam na stworzenie Twojego indywidualnego i bezpiecznego profilu użytkownika. W celu zapewnienia
możliwie szybkiego i prostego procesu wprowadzania niezbędnych w procesie rejestracji danych, zamiast
wpisywać je ręcznie, możesz skorzystać z jednej z dostępnych opcji zarejestrowania się za pomocą udostępnianych
przez portale społecznościowe (takie jak Facebook lub Google) opcji rejestracji za pośrednictwem tych portali.
Opcja taka pozwala na automatyczne wypełnienie pól zawierających informacje, które zostaną nam przekazane
przez dany portal społecznościowy. Po wyświetleniu danych w odpowiednich polach powinieneś upewnić się, że
zgadzają się one z danymi z Twojego dowodu tożsamości, tj. dowodu osobistego lub paszportu oraz uzupełnić
niewypełnione pola. Niezależnie czy wprowadzasz dane ręcznie, czy korzystasz z rejestracji przez portal
społecznościowy, przede wszystkim upewnij się, że podany przez Ciebie adres e-mail jest aktualny i masz do niego
dostęp – będziemy na ten adres przesyłać ważne informacje. Pamiętaj, że podczas rejestracji powinieneś podawać
nam swoje prawdziwe dane – nie wykorzystuj w żadnym wypadku danych innych osób albo danych fikcyjnych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych w procesie rejestracji poprosimy Cię również o:
a. podanie Twojego numeru telefonu komórkowego (do dnia 31 grudnia 2017 roku masz możliwość podania
wyłącznie numeru telefonu komórkowego z numerem kierunkowym Polski, możliwość podania numeru
telefonu komórkowego z numerami kierunkowymi pozostałych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Ukrainy oraz Białorusi uruchomimy w terminie do 31 grudnia 2017 roku; jeżeli zawarłeś Umowę BeamUp przed
tym dniem, o uruchomieniu funkcjonalności powiadomimy Cię w Aplikacji lub wiadomością e-mail). Na ten
numer prześlemy do Ciebie w wiadomości SMS losowo generowany 5-cyfrowy kod weryfikacyjny – po
otrzymaniu kodu poprosimy Cię o przepisanie go w Aplikacji w celu powiązania Twojego numeru z Usługą
BeamUp.
b. ustalenie Twojego indywidualnego kodu PIN, którym będziesz się logował do Aplikacji oraz zatwierdzał
wymagające tego działania. Jeśli Twój Telefon dysponuje taką funkcjonalnością, podczas definiowania Twojego
kodu PIN zapytamy Cię, czy chcesz skorzystać z możliwości logowania się do Aplikacji oraz zatwierdzania
działań za pomocą odcisku palca.
W procesie rejestracji poprosimy Cię o zaakceptowanie Regulaminu Usługi BeamUp.
Jeśli ukończyłeś 13 lat, ale nie ukończyłeś 18 lat, rejestracji możesz dokonać wyłącznie za zgodą swojego rodzica,
opiekuna lub innego przedstawiciela ustawowego i przed dokonaniem rejestracji powinieneś taką zgodę uzyskać.
W takim wypadku otrzymasz dostęp do Usługi BeamUp na zasadach określonych w pkt. III.6. Regulaminu Usługi
BeamUp i będziesz miał możliwość dokonywania drobnych Zakupów. Jeśli nie ukończyłeś 13 lat, niestety nie
możemy Cię zarejestrować w Usłudze BeamUp.
Zarejestrowanie w Usłudze BeamUp potwierdzimy w Aplikacji w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od
przekazania nam wszystkich wymaganych informacji (choć zazwyczaj zajmuje nam to nie więcej niż 2 minuty), a
jeśli poinformujesz nas, że nie posiadasz numeru PESEL – w terminie nie dłuższym niż 2 Dni Robocze. Jeśli nie
otrzymasz od nas informacji w tych terminach (tj. 48 godzin lub 2 Dni Robocze w przypadku poinformowania nas
o braku numeru PESEL), oznacza to, że Twój wniosek został odrzucony. Z momentem potwierdzenia rejestracji
zostaje z Tobą zawarta Umowa BeamUp.
W każdym czasie możesz zmienić w Aplikacji swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania, jeżeli
został podany podczas rejestracji. W przypadku zmiany innych danych powinieneś zgłosić ją telefonicznie pod
numerem +48 22 7111 555, pod adresem e-mail: support@beamup.com, na naszym czacie dostępnym w Aplikacji
lub na stronie internetowej www.beamup.com.
VI ZAKUP REKOMENDOWANYCH PRODUKTÓW
Proponujemy Ci możliwość dokonania Zakupu Produktów rekomendowanych dla Ciebie w ramach Usługi BeamUp
oraz innych dostępnych w naszej ofercie.
Produkty sprzedawane są za cenę oferowaną w chwili złożenia zamówienia Produktu. Ceny są wyrażone w polskich
złotych, zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w chwili składania zamówienia
Produktu.
Płatność za Zakupy może być zrealizowana wyłącznie z wykorzystaniem Usługi BeamUp Payments.
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Zakupów możesz dokonywać w ramach limitów wskazanych w tabeli poniżej.

Limity Zakupów
Użytkownik
niepełnoletni

Pierwszy poziom
weryfikacji

Drugi poziom
weryfikacji

Warunki otrzymania limitów na danym Użytkownik, który
poziomie, określone przez Regulamin
nie dokonał
Usługi BeamUp Payments
weryfikacji

Użytkownik do 18
roku życia
(niezależnie od
sposobu
weryfikacji)

Użytkownik
pełnoletni oraz
weryfikacja zgodnie
z:
- pkt III.9.b, lub
- pkt III.9.d
Regulaminu Usługi
BeamUp Payments

Użytkownik
pełnoletni oraz
weryfikacja
zgodnie z:
- pkt III.9.a, lub
- pkt III.9.c
Regulaminu Usługi
BeamUp Payments

Dzienny limit Zakupów – wartość

100 PLN

2 000 PLN

10 000 PLN

10

10

Bez limitu

500 PLN

4 000 PLN

20 000 PLN

Poziom limitów

Użytkownik
niezweryfikowany

0 PLN

Dzienny limit Zakupów – liczba
0
transakcji
Miesięczny limit Zakupów – wartość
0 PLN
transakcji

Opis Produktu wraz z wszystkimi informacjami towarzyszącymi wskazanymi na karcie Produktu w Aplikacji, w tym
informacją o funkcjonalności Produktu stanowiącego treść cyfrową, zasadach wykorzystania Produktu oraz cenie,
stanowi zaproszenie do składania ofert Zakupu.
Kliknięcie przycisku „KUP I ZAPŁAĆ” oznacza złożenie przez Ciebie zamówienia na wskazaną przez Ciebie liczbę
Produktów (w ramach limitów dostępnych dla danego Produktu), czyli złożenie oferty Zakupu (zawarcia Umowy
zakupu). Twoje zamówienie jest dla Ciebie wiążące, jeżeli niezwłocznie potwierdzimy jego otrzymanie.
Potwierdzenie zamówienia oznacza przyjęcie złożonej przez Ciebie oferty Zakupu (zawarcia Umowy zakupu). Z
chwilą potwierdzenia zamówienia zawierasz Umowę zakupu pod warunkiem otrzymania przez nas Płatności za
Zakup. Na Twoją Płatność za Zakup będziemy czekali 3 (trzy) minuty. Jeżeli w tym czasie jej nie otrzymamy, Zakup
nie dochodzi do skutku. Informacje o przebiegu składania zamówienia oraz jego realizacji, w tym potwierdzenie
zamówienia, będziemy wysłać na Twój adres e-mail (status zamówienia).
Umowa zakupu jest zawierana pomiędzy Tobą a nami. Jeżeli Umowa zakupu danego Produktu będzie zawierana
pomiędzy Tobą a Partnerem BeamUp za naszym pośrednictwem, poinformujemy Cię o tym na karcie Produktu
przed złożeniem zamówienia.
Jeżeli do dokonania Zakupu będzie konieczne złożenie dodatkowych oświadczeń, poinformujemy Cię o tym na
karcie Produktu przed złożeniem przez Ciebie zamówienia. W takim przypadku złożenie oświadczeń będzie
dobrowolne, jednak konieczne do dokonania Zakupu. Tak się może zdarzyć w szczególności, jeżeli zasady Zakupu
danego Produktu będą inne niż określone w Regulaminie Usługi BeamUp – w takim przypadku zamieścimy na
karcie Produktu dedykowany temu Produktowi regulamin i poprosimy Cię, żebyś przed dokonaniem zamówienia
się z nim zapoznał i go zaakceptował. Akceptacja takiego regulaminu będzie warunkiem koniecznym dokonania
Zakupu danego Produktu. W takim przypadku zawrzesz Umowę zakupu na podstawie regulaminu dla tego
Produktu.
Produkty stanowiące treści cyfrowe, w szczególności vouchery (kody) na dostęp do towarów lub usług
udostępniane będą w Aplikacji w sekcji „Kupione” lub w formie elektronicznej zgodnie z parametrami i warunkami
określonymi przez Partnera BeamUp.
Jeżeli dany Produkt będziemy udostępniać w innej formie niż opisana pkt. VI.9. powyżej, sposób udostępnienia
takiego Produktu oraz jego koszt określimy na karcie tego Produktu w Aplikacji.
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W terminie do 31.05.2018 uruchomimy funkcjonalności wskazane w pkt. VI.11-17 poniżej. Jeżeli zawarłeś Umowę
BeamUp przed tym dniem, o uruchomieniu funkcjonalności powiadomimy Cię w Aplikacji lub wiadomością e-mail.
Umożliwiamy Ci dokonanie Zakupu grupowego (np. zakupu voucherów (kodów) do kina dla całej grupy
znajomych). W celu dokonania Zakupu grupowego użytkownik Usługi BeamUp – organizator grupy:
a. wybiera Produkt,
b. wybiera opcję Zakupu grupowego,
c. wybiera uczestników Zakupu grupowego, przypisuje liczbę Produktów do każdego wybranego uczestnika
grupy (w ramach limitów dostępnych dla danego Produktu) i zatwierdza wybór,
d. jeśli to konieczne, składa dodatkowe oświadczenia – o tym, że może to być konieczne, pisaliśmy w pkt. VI.8.
powyżej,
e. decyduje czy dokonuje Płatności za Produkt zakładając za wszystkich, czy jedynie za swój Produkt.
W przypadku:
a. zlecenia przez organizatora grupy Płatności z założeniem za wszystkich, organizator grupy realizuje Zakup
zgodnie z pkt. VI.6.-10. powyżej, z zastrzeżeniem, że złożenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie
przycisku „KUP I ZAPŁAĆ ZA WSZYSTKICH”,
b. wyboru przez organizatora grupy opcji zapłaty jedynie za swój Produkt, organizator grupy:
i. określa czas oczekiwania przez nas na Płatność za Produkty w ramach Zakupu grupowego przez
pozostałych uczestników grupy (domyślny dla danego Produktu albo wybrany w ramach limitów
czasowych dostępnych dla danego Produktu),
ii. realizuje Zakup zgodnie z pkt. VI.6.-10. powyżej, z zastrzeżeniem, że złożenie zamówienia odbywa się
poprzez kliknięcie przycisku „KUP I ZAPŁAĆ SWOJĄ CZĘŚĆ”, a Umowa zakupu jest zawierana pomiędzy
organizatorem grupy a nami, chyba że na karcie Produktu (przed złożeniem zamówienia)
poinformowaliśmy, że Umowa zakupu jest zawierana pomiędzy organizatorem grupy a Partnerem
BeamUp za naszym pośrednictwem.
Na Płatność za Zakup grupowy będziemy czekali przez określony przez organizatora grupy czas (domyślny dla
danego Produktu albo wybrany w ramach limitów czasowych dostępnych dla danego Produktu). Jeżeli w tym
czasie nie otrzymamy Płatności za Produkty Zakup nie dojdzie do skutku.
Produkty zakupione w ramach Zakupu grupowego są udostępniane poszczególnym uczestnikom Zakupu
grupowego zgodnie ze wskazaniem organizatora grupy.
Umożliwiamy Ci również zorganizowanie składki na Zakup, czyli wspólne dokonanie Płatności za zakupy przez kilku
użytkowników dla wskazanej przez organizatora składki osoby. W celu skorzystania z tej funkcji użytkownik Usługi
BeamUp – organizator składki:
a. wybiera Produkt,
b. wybiera opcję Zakupu składkowego,
c. decyduje, czy dokonuje Płatności za Produkt zakładając za wszystkich, czy jedynie za swoją część składki.
W przypadku:
a. zlecenia przez organizatora składki Płatności z założeniem za wszystkich, organizator składki realizuje Zakup
zgodnie z pkt. VI.6.-10. powyżej, z zastrzeżeniem, że złożenie zamówienia odbywa się przez kliknięcie przycisku
„KUP I ZAPŁAĆ ZA WSZYSTKICH”,
b. wyboru przez organizatora składki opcji zapłaty jedynie za swoją część ceny Zakupu, organizator składki:
i. definiuje liczbę Produktów (w ramach limitu dostępnego dla danego Produktu),
ii. jeśli to konieczne, składa dodatkowe oświadczenia – o tym, że może to być konieczne, pisaliśmy w pkt.
VI.8. powyżej,
iii. określa czas oczekiwania przez nas na Płatność za Produkt (domyślny dla danego Produktu albo wybrany
w ramach limitów czasowych dostępnych dla danego Produktu),
iv. wybiera uczestników składki, wskazuje dla każdego uczestnika składki kwotę składki i zatwierdza ten
wybór,
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v. realizuje Zakup zgodnie z pkt. VI.6.-10. powyżej, z zastrzeżeniem, że złożenie zamówienia odbywa się
poprzez kliknięcie przycisku „KUP I ZAPŁAĆ SWOJĄ CZĘŚĆ”, a Umowa zakupu jest zawierana pomiędzy
organizatorem składki a nami, chyba że na karcie Produktu (przed złożeniem zamówienia)
poinformowaliśmy, że Umowa zakupu jest zawierana pomiędzy organizatorem składki a Partnerem
BeamUp za naszym pośrednictwem.
Na Płatność za Zakup składkowy będziemy czekali przez czas określony przez organizatora składki (domyślny dla
danego Produktu albo wybrany w ramach limitów czasowych dostępnych dla danego Produktu). Jeżeli w tym
czasie nie otrzymamy Płatności za Produkty Zakup nie dojdzie do skutku.
Historię Zakupów znajdziesz w sekcji „Kupione” w Aplikacji.
VII RĘKOJMIA I GWARANCJA
Jesteśmy zobowiązani do udostępnienia Ci Produktu bez wad.
Jeżeli sprzedany przez nas Produkt ma wadę fizyczną, czyli jest niezgodny z Umową zakupu, lub prawną, jesteśmy
wobec Ciebie odpowiedzialni z tytułu rękojmi. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej, jesteśmy odpowiedzialni,
jeżeli stwierdzisz wadę fizyczną przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia, w którym Ci ją udostępniliśmy.
W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej możesz złożyć reklamację na zasadach określonych w pkt.
XIII Regulaminu Usługi BeamUp.
Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Partnera BeamUp lub inny podmiot. BeamUp Payments nie
udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.
Jeżeli Partner BeamUp lub inny podmiot udzielił gwarancji na ten Produkt i Produkt ten ma wadę, możesz według
swojego wyboru skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji albo skorzystać z uprawnień z tytułu
rękojmi, zgodnie z pkt. VII.2. powyżej.
VIII APLIKACJA
Zainstalowanie Aplikacji jest możliwe na Telefonie spełniającym następujące wymagania techniczne:
a. dostęp do Internetu,
b. system operacyjny Telefonu: iOS w wersji 10 lub wyższej z możliwością odbierania SMS lub Android w wersji
4.2 lub wyższej z możliwością odbierania SMS,
c. aparat fotograficzny przedni lub tylny wymagany w przypadku korzystania z funkcji Aplikacji wymagających
dostępu do aparatu.
Nie instaluj Aplikacji na Telefonie, jeżeli instalowałeś modyfikacje systemu operacyjnego Telefonu
nieautoryzowane przez jego producenta, w szczególności polegające na zmianie sposobu zabezpieczeń.
Operatorem Aplikacji jest BeamUp Payments.
Po dokonaniu rejestracji logowanie do Aplikacji oraz zatwierdzanie niektórych działań w Aplikacji będzie wymagało
podania Twojego kodu PIN lub odcisku palca.
W celu ustalenia Twojego kodu PIN poprosimy Cię podczas rejestracji do Usługi BeamUp o nadanie Twojego kodu
PIN oraz jego powtórzenie. Podczas procesu rejestracji zapytamy Cię, czy chcesz wyrazić zgodę na logowanie się
do Aplikacji oraz zatwierdzanie działań odciskiem palca. Jeżeli wykorzystujesz funkcjonalność Telefonu
pozwalającą na logowanie i zatwierdzanie działań odciskiem palca, powinieneś dopilnować, aby ustawienia tej
funkcjonalności pozwalały na użycie wyłącznie Twojego odcisku palca.
Podanie kodu PIN oraz odcisk palca są równoważnymi metodami logowania i zatwierdzania działań w Aplikacji.
W przypadku nieudanego logowania lub zatwierdzenia działania w odciskiem palca, Telefon może wymagać, aby
logowanie lub potwierdzenie działania odbyło się z użyciem Twojego kodu PIN.
Kod PIN możesz zmienić korzystając z funkcji w Aplikacji. Ze względów bezpieczeństwa podczas procesu zmiany
kodu PIN możemy zadać Ci pytania weryfikacyjne oraz poprosić Cię o wprowadzenie kodu weryfikacyjnego, który
Ci prześlemy na Twój adres e-mail podany w Aplikacji. Zmiana odcisku palca odbywa się na zasadach określonych
przez producenta Twojego Telefonu lub jego oprogramowania.
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Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku braku aktywności w Aplikacji nastąpi automatyczne wylogowanie z
Aplikacji.
Możesz się w każdej chwili wylogować z Aplikacji poprzez użycie funkcji „Wyloguj się” dostępnej w Aplikacji.
Trzykrotne wprowadzenie błędnego PIN powoduje zablokowanie dostępu do Aplikacji na 24 godziny zegarowe
liczone od chwili ostatniego wprowadzenia błędnego PIN. Po upływie tego czasu możesz powtórnie wprowadzić
swój PIN – w przypadku ponownego trzykrotnego wprowadzenia błędnego PIN zablokujemy dostęp do Aplikacji.
Jeżeli usuniesz (odinstalujesz) Aplikację z Telefonu i ponownie ją zainstalujesz na Telefonie lub instalujesz Aplikację
na nowym Telefonie, z przyczyn bezpieczeństwa podczas logowania możemy poprosimy Cię dodatkowo o inne
dane w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.
Jeżeli zapomniałeś kodu PIN, kliknij przycisk „Zapomniałeś PIN?”. Rozpoczniemy procedurę zmiany PIN zgodnie z
pkt. VIII.7. powyżej.
W Aplikacji umożliwiamy Ci zawarcie Umowy BeamUp Payments.
Zapewniamy dostępność usług w Aplikacji w wymiarze nie mniejszym niż 97% w skali miesiąca kalendarzowego. O
ograniczeniu w dostępności usług poinformujemy Cię w Aplikacji lub wysyłając wiadomość na Twój adres e-mail
podany w Aplikacji.
BeamUp Payments nie udziela żadnej gwarancji na Aplikację. Możesz w każdej chwili usunąć (odinstalować)
Aplikację z Telefonu. Usunięcie Aplikacji nie oznacza rozwiązania Umowy BeamUp. Umowę BeamUp możesz
rozwiązać na zasadach określonych w pkt. XV Regulaminu Usługi BeamUp.
IX PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Prawa majątkowe, w szczególności prawa majątkowe autorskie do Aplikacja przysługują BeamUp Payments.
Z chwilą pobrania Aplikacji na Telefon udzielamy Ci nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji
przez czas nieokreślony bez ograniczeń terytorialnych.
Aplikacja jest przeznaczana do korzystania w celach prywatnych. Nie korzystaj z Aplikacji w celach komercyjnych,
w szczególności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Możesz pobrać i zainstalować Aplikację na 5 (pięciu) Telefonach. Na każdym Telefonie możesz pobrać i
zainstalować jedną Aplikację.
Treści zamieszczone w Aplikacji są przedmiotem naszych majątkowych praw autorskich lub naszych partnerów, w
tym Partnerów BeamUp. Umowa BeamUp nie upoważnia do korzystania z nazw handlowych, znaków towarowych,
znaków usługowych ani nazw zamieszczonych w Aplikacji w inny sposób niż niezbędny do normalnego korzystania
z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem.
X

ZAREJESTROWANIE KARTY PŁATNICZEJ
Zarejestrowanie Twojej karty polega na nadaniu Twojej karcie przez agenta rozliczeniowego unikalnego kodu
(tokenu) i zapisaniu go w Aplikacji. Rejestracja wymaga użycia ważnej i poprawnie działającej karty płatniczej, karty
płatniczej wydanej w ramach organizacji VISA lub MasterCard, której numer BIN (tj. pierwsze sześć cyfr numeru
karty, identyfikujące instytucję członkowską organizacji Visa i MasterCard) należy do instytucji mającej siedzibę na
terytorium kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Ukrainy lub Białorusi i która nie jest kartą
przedpłaconą (prepaid).
Zarejestrowanie karty płatniczej składa się z dwóch kroków:
a. podania danych Twojej karty płatniczej w jeden z dwóch dostępnych w Aplikacji sposobów, których opis
znajduje się w pkt. X.4. poniżej,
b. tymczasowej blokady na rachunku karty na kwotę 1,00 PLN (jeden złoty) zgodnie z pkt. X.4. poniżej, która
następnie zostanie zwolniona.
Dane Twojej karty płatniczej możesz podać poprzez:
a. Zrobienie zdjęcia karty płatniczej z wykorzystaniem funkcji dostępnej w Aplikacji. Ta opcja pozwala na
automatyczne sczytanie przez Aplikację numeru oraz daty ważności Twojej karty płatniczej oraz wypełnienie
pól zawierających te dane. Po wyświetleniu danych w odpowiednich polach powinieneś upewnić się, że
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zgadzają się one z danymi z Twojej karty płatniczej oraz uzupełnić niewypełnione pola – kod weryfikacyjny
karty płatniczej, np. CVV/CVC/CVC2,
b. Wpisanie ręczne danych Twojej karty płatniczej – numeru karty płatniczej, daty ważności oraz kod
weryfikacyjny karty płatniczej, np. CVV/CVC/CVC2.
Niezależnie czy korzystasz z funkcji zrobienia zdjęcia karty, czy wprowadzasz dane Twojej karty płatniczej ręcznie,
upewnij się, że podane dane są zgodne z danymi na karcie, którą chcesz zarejestrować.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym potwierdzenia, że karta płatnicza jest aktywna, zweryfikujemy Twoją
kartę płatniczą poprzez dokonanie tymczasowej blokady na rachunku karty na kwotę 1,00 PLN (jeden złoty).
Możemy Cię poprosić o zatwierdzenie tej transakcji kodem 3D-Secure, czyli jednorazowym kodem
bezpieczeństwa, wysyłanym do Ciebie w kanale komunikacji ustalonym przez wydawcę Twojej karty płatniczej,
którą rejestrujesz, w celu zatwierdzenia wykonania transakcji. Blokada zostanie zwolniona w czasie określonym
przez jej wydawcę – czas zwolnienia blokady może być różny w zależności od wydawcy. Blokada może być
widoczna jako obciążenie Twojej karty płatniczej, to obciążenie zostanie cofnięte przez wydawcę w czasie
określonym w przez wydawcę – czas cofnięcia obciążenia może być różny w zależności od wydawcy. Aby
weryfikacja przebiegła pomyślnie, powinieneś zapewnić saldo środków dostępnych na rachunku w wysokości co
najmniej równej kwocie blokady. O wyniku weryfikacji powiadomimy Cię w Aplikacji. Twoja karta płatnicza jest
zarejestrowana z chwilą przekazania przez nas komunikatu o pozytywnym wyniku rejestracji.
Możesz zarejestrować więcej niż jedną kartę płatniczą. W przypadku próby rejestracji karty płatniczej, która
uprzednio została zarejestrowana przez innego użytkownika Usługi BeamUp, odmówimy rejestracji.
W razie utraty ważności, zastrzeżenia, uszkodzenia zarejestrowanej karty płatniczej lub utraty przez Ciebie
uprawnienia do posługiwania się przypisaną kartą niezbędne jest, żebyś ją usunął z Aplikacji.
XI WIADOMOŚCI I PRZYPOMNIENIA O DZIAŁANIACH
Umożliwiamy Ci przesłanie przy niektórych działaniach wiadomości o wskazanej przez Ciebie treści w ramach
dostępnej liczby znaków oraz wysłanie przypomnień o niektórych działaniach w ramach limitu przypomnień
dostępnego dla danego działania. Jeżeli odbiorca:
a. jest użytkownikiem Usługi BeamUp, treść wiadomości lub przypomnienie przekażemy w Aplikacji,
b. nie jest użytkownikiem Usługi BeamUp, treść wiadomości lub przypomnienie przekażemy w wiadomości email lub na dedykowanej stronie do odbioru informacji, w zależności czy wskazałeś adres e-mail czy numer
telefonu komórkowego (do dnia 31 grudnia 2017 roku masz możliwość podania wyłącznie numeru telefonu
komórkowego z numerem kierunkowym Polski, możliwość podania numeru telefonu komórkowego z
numerami kierunkowymi pozostałych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Ukrainy oraz Białorusi
uruchomimy w terminie do 31 grudnia 2017 roku; jeżeli zawarłeś Umowę BeamUp przed tym dniem, o
uruchomieniu funkcjonalności powiadomimy Cię w Aplikacji lub wiadomością e-mail); odbiorca, po
zarejestrowaniu się w Usłudze BeamUp z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu
komórkowego, na który otrzymał treść wiadomości lub przypomnienie, i zawarciu Umowy BeamUp Payments
będzie mógł zobaczyć treść wiadomości lub przypomnienie w Aplikacji.
Ponosisz odpowiedzialność za sposób, w jaki korzystasz z funkcjonalności opisanej w pkt. VII.6.1-2 powyżej oraz za
treści znajdujące się w dodanej przez Ciebie wiadomości. Pamiętaj, że nie wolno z użyciem tej funkcji:
a. wprowadzać w wiadomości treści o charakterze bezprawnym, społecznie uznanych za obraźliwe, wulgarnych,
propagujących przemoc, dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
b. rozpowszechniać za pośrednictwem wiadomości treści niedozwolonych, w tym na przykład adresów stron
internetowych oferujących produkty niedozwolone,
c. wysyłać wiadomości do osób, które sobie tego nie życzą.
XII BEZPIECZEŃSTWO
Jesteś zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Usługi BeamUp, w tym do podejmowania
niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń Aplikacji i Telefonu z
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zainstalowaną Aplikacją, w szczególności do przechowywania Aplikacji i Telefonu z zainstalowaną Aplikacją z
zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym. Jesteś zobowiązany do
niezwłocznego dokonania zgłoszenia, o którym mowa w pkt. XII.2 poniżej.
Gdy stwierdzisz, że do Aplikacji lub Telefonu z zainstalowaną Aplikacją dostęp uzyskała osoba nieuprawniona lub,
że zostały one użyte przez osobę nieuprawnioną, w tym wskutek ich utraty, kradzieży lub przywłaszczenia,
powinieneś niezwłocznie zgłosić nam te okoliczności. Zgłoszenie to oraz polecenie zablokowania dostępu do
Aplikacji możesz złożyć na adres e-mail: support@beamup.com.
Jesteśmy uprawnieni do zablokowania dostępu do Aplikacji:
a. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Aplikacji, w tym z powodu 3-krotnego podania
błędnego kodu PIN,
b. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Aplikacji.
O zablokowaniu dostępu do Aplikacji poinformujemy Cię przed zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe –
niezwłocznie po zablokowaniu dostępu do Aplikacji lub wiadomością e-mail, chyba że przepis prawa zakazuje nam
powiadomienia lub powiadomienie byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa.
Możesz w każdej chwili złożyć wniosek o odblokowanie dostępu do Aplikacji. Wniosek taki możesz zgłosić
elektronicznie przesyłając do nas wniosek na adres email: support@beamup.com lub pisemnie na adres ul. Flory
3/1, 00-586 Warszawa. Dostęp do Aplikacji odblokujemy po ustaniu przyczyn zablokowania, o czym Cię
poinformujemy w wiadomości wysłanej na Twój adres email podany w Aplikacji lub wyślemy Ci prośbę o zmianę
PIN na Twój adres email podany w Aplikacji. Jeżeli do blokady dostępu doszło z powodu 3-krotnego podania
błędnego kodu PIN, możesz dokonać zmiany PIN zgodnie z zasadami określonymi w pkt. VIII.7. Regulaminu
Aplikacji.
Jeżeli podróżujesz po świecie i chcesz korzystać z Aplikacji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wiedz, że ze
względów bezpieczeństwa lub z uwagi na treść umów zawartych z Partnerami BeamUp, wszystkie lub wybrane
usługi, funkcjonalności oraz Produkty mogą nie być dostępne.
Aplikacja będzie okresowo aktualizowana. Instalacja aktualizacji jest wymagana do zapewniania prawidłowego
działania Aplikacji oraz dostępności funkcjonalności Aplikacji.
XIII REKLAMACJE
Reklamacja dotycząca Umowy BeamUp oraz Umów zakupu zawartych pomiędzy Tobą a BeamUp Payments, może
być złożona:
a. w formie pisemnej – osobiście w każdej jednostce BeamUp Payments obsługującej klientów albo przesyłką
pocztową,
b. ustnie – osobiście do protokołu w każdej jednostce BeamUp Payments obsługującej klientów lub telefonicznie
pod numerem telefonu + 48 22 7111 555 (zwracamy uwagę, że jeśli zdecydujesz się na kontakt telefoniczny z
nami, Twój operator może pobrać opłatę za połączenie według ustalonych przez siebie stawek),
c. elektronicznie pod adresem e-mail support@beamup.com lub na naszym czacie dostępnym w Aplikacji oraz
na stronie internetowej www.beamup.com.
Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:
a. podstawy zgłoszenia reklamacji,
b. adres do korespondencji, a jeżeli wnioskujesz o udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną –
adres poczty elektronicznej.
Reklamacje związane z:
a. Umową BeamUp rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni
od dnia otrzymania,
b. Umową zakupu rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od
dnia otrzymania.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
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Odpowiedź na reklamację przyślemy na wskazany przez Ciebie w reklamacji adres korespondencyjny lub, w
przypadku wyboru formy powiadomienia pocztą elektroniczną, na wskazany nam adres poczty elektronicznej.
Jesteś zobowiązany udzielić nam wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych ze zgłoszoną przez Ciebie reklamacją,
jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa. Jesteś zobowiązany do
udzielenia wyjaśnień w terminie 5 (pięć) dni od otrzymania wezwania.
Zasady reklamacji dotyczące Zakupów dokonanych na podstawie Umów zakupu zawartych pomiędzy Tobą a
Partnerem BeamUp za naszym pośrednictwem określa odrębnie Partner BeamUp.
XIV ODSTĄPIENIE
Możesz odstąpić:
a. od Umowy BeamUp możesz odstąpić bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
b. od Umowy zakupu możesz odstąpić bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku sprzedaży rzeczy, które wydajemy będąc
zobowiązanymi do przeniesienia ich własności:
i. w przypadku, gdy przedmiotem Umowy zakupu jest dostarczenie wielu rzeczy, które są dostarczane
osobno – od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Ciebie osoba weszła w posiadanie rzeczy,
ii. w przypadku, gdy przedmiotem Umowy zakupu jest dostarczenie wielu rzeczy dostarczanych partiami lub
w częściach – od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie osoba weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia musisz nas poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu w
drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie na nasz
adres albo przesłane wiadomością e-mail na adres support@beamup.com. Możesz skorzystać z wzoru formularza
odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od:
a. Umowy BeamUp stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Usługi BeamUp,
b. Umowy zakupu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Usługi BeamUp.
Termin do odstąpienia uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało
wysłane.
W przypadku odstąpienia Umowy zakupu, zwracamy wszelkie otrzymane płatności za Produkt, w tym koszty
dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu
dostarczenia Produktu niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o
odstąpieniu. Zwrotu Płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakie zostały użyte przez
Ciebie w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku nie
poniesiesz żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.
Odstąpienie od Umowy BeamUp nie wpływa na Zakupy dokonane przez Ciebie przed złożeniem oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy BeamUp, w szczególności nie skutkuje zwrotem kwot płatności za te Zakupy.
Prawo do odstąpienia od Umowy zakupu nie przysługuje Ci, jeżeli przedmiotem Umowy zakupu jest:
a. świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w pełni za Twoją wyraźną zgodą i zostałeś poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracisz prawo odstąpienia od Zakupu,
b. świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
jeżeli w Umowie zakupu oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
c. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a Ty zostałeś
poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Zakupu.

Strona 10 z 14

XV OBOWIĄZYWANIE UMOWY BEAMUP I ZMIANA REGULAMINU USŁUGI BEAMUP
Umowa BeamUp zawarta jest na czas nieoznaczony.
Jeżeli nie będziesz chciał już korzystać z Usługi BeamUp (choć mamy nadzieję, że tak się nie stanie), możesz
wypowiedzieć Umowę BeamUp z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pamiętaj, że samo
odinstalowanie Aplikacji z Telefonu nie powoduje wygaśnięcia Umowy BeamUp.
Bardzo nam zależy na naszej umowie z Tobą, ale czasami rozstania są nieuniknione. Możemy wypowiedzieć
Umowę BeamUp z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia jedynie z następujących ważnych
przyczyn:
a. jeżeli naruszysz jedno z następujących postanowień Regulaminu Usługi BeamUp: V.1., V.4, VIII.4, IX.3., IX.5,
X.6., XII.1., XII.2., Regulaminu Usługi BeamUp lub zobowiązanie do podejmowania niezbędnych środków
służących zapobieżeniu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń Aplikacji, Telefonu z zainstalowaną Aplikacją,
w szczególności do przechowywania Aplikacji i Telefonu z zainstalowaną Aplikacją z zachowaniem należytej
staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym;
b. jeżeli podejmujesz działania lub czynności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które
mają wpływ na sposób realizacji Umowy BeamUp;
c. jeżeli uzyskamy informację pochodzącą od organów państwowych o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia
przez Ciebie z wykorzystaniem Usługi BeamUp lub Aplikacji przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi
gospodarczemu, wiarygodności dokumentów lub ochronie informacji;
d. jeżeli podałeś nam nieprawdziwe dane podczas rejestracji;
e. jeżeli w powtarzający się sposób naruszasz inne niż określone w pkt. XV.3a powyżej postanowienie Regulaminu
Usługi BeamUp i wezwiemy Cię do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem
wypowiedzenia Umowy BeamUp, a Ty ponownie naruszysz lub nie przestaniesz naruszać tego postanowienia
po upływie wskazanego przez nas terminu.
Nikt nie lubi zmian – my też nie! Czasem jednak może się zdarzyć, że nasze relacje będą musiały ulec zmianie.
Dlatego też możemy zmienić Regulamin Usługi BeamUp, ale tylko w przypadku zaistnienia następujących ważnych
przyczyn (wybacz nam szczegółowość, ale tego wymagają od nas przepisy, na które – jak się domyślasz –
kompletnie nie mamy wpływu):
a. w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie Usługi
BeamUp;
b. 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 Usługi BeamUp;
c. w przypadku zmiany w naszej ofercie ze względu na:
i. wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu Usługi BeamUp
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,
ii. 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 Usługi BeamUp może
dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi
funkcjonalnościami lub usługami,
iii. 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 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
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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 (trzy) miesiące przed
ogłoszeniem zmiany Regulaminu Usługi BeamUp – przy czym zmiana Regulaminu Usługi BeamUp może
zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
O proponowanych zmianach Regulaminu Usługi BeamUp poinformujemy Cię wiadomością e-mail wskazując datę
wejścia w życie zmian, jednak nigdy nie będzie to wcześniej niż 14 (czternaście) dni od wysłania przez nas tej
informacji. Po otrzymaniu informacji o zmianach, ale przed określonym przez nas momentem wejścia w życie tych
zmian Regulaminu Usługi BeamUp, możesz wypowiedzieć Umowę BeamUp – wówczas nie będziesz związany
nowym brzmieniem Regulaminu Usługi BeamUp.
Wypowiedzenie Umowy BeamUp możesz złożyć w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres
support@beamup.com.
Ponieważ z Usługi BeamUp można korzystać wyłącznie z wykorzystaniem Usługi BeamUp Payments, ustanie
Umowy BeamUp Payments (na skutek jej wypowiedzenia, odstąpienia od niej, rozwiązania, itp.) powoduje
automatyczne ustanie również Umowy BeamUp.
XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowa BeamUp oraz Umowa zakupu, w tym stosunki pomiędzy nami a Tobą przed zawarciem Umowy BeamUp,
zawarcie i wykonanie Umowy BeamUp oraz Umowy zakupu, podlega prawu polskiemu.
Regulamin Usługi BeamUp jest utrwalony i udostępniony w Aplikacji, skąd możesz go w każdym czasie skopiować
w celu zabezpieczenia treści zawartej Umowy BeamUp oraz Umowy zakupu zawartej na podstawie Regulaminu
Usługi BeamUp.
Regulamin Usługi BeamUp oraz wymagane prawem informacje o BeamUp Payments oraz Usłudze BeamUp możesz
również uzyskać w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji na wniosek, kontaktując się z nami
za pomocą poczty elektronicznej na adres support@beamup.com.
Informacje o warunkach, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy BeamUp oraz Umowy zakupu są wiążące w
okresie ich udostępniania w Aplikacji.
Językiem Umowy BeamUp oraz Umowy zakupu oraz językiem porozumiewania się pomiędzy Tobą a nami, jak
również Tobą i Partnerami BeamUp jest język polski. O ile Regulamin Usługi BeamUp nie stanowi inaczej, w toku
wykonywania Umowy BeamUp oraz Umowy zakupu będziemy się porozumiewać z Tobą za pośrednictwem
Aplikacji lub pocztą elektroniczną.
Jeżeli jakiekolwiek warunki Regulaminu Usługi BeamUp okażą się nieważne bądź bezskuteczne w całości lub w
części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia Regulaminu Usługi BeamUp pozostają w mocy.
Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Usługi BeamUp, Umową BeamUp oraz Umową zakupu,
nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU USŁUGI BEAMUP – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
BEAMUP

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY BEAMUP
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy BeamUp)

Adresat: BeamUp Payments spółka akcyjna
ul. Flory 3/1,
00-586 Warszawa

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy BeamUp.

Dane Użytkownika Usługi BeamUP:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Data zawarcia Umowy BeamUp:

DATA

PODPIS UŻYTKOWNIKA USŁUGI BEAMUP
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU USŁUGI BEAMUP – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAKUPU

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAKUPU
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy zakupu)

Adresat: BeamUp Payments spółka akcyjna
ul. Flory 3/1,
00-586 Warszawa
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy BeamUp.
Dane Użytkownika Usługi BeamUp:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Data zawarcia Umowy zakupu:

DATA

PODPIS UŻYTKOWNIKA USŁUGI BEAMUP
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