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1 Regulamin Programu Partnerskiego Tpay 

 

§ 1 Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 

1. KIP – Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808), przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, 

REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980 PLN (wpłacony w całości), prowadząca serwis internetowy Tpay. 

2. Tpay – serwis internetowy prowadzony przez KIP, z wykorzystaniem którego Użytkownik może wykonać transakcję na rzecz 

Klienta. 

3. Klient – podmiot, który zawarł z KIP po raz pierwszy umowę o świadczenie przez KIP Usług płatniczych, pozyskany w wyniku 

działań Partnera. 

4. Potencjalny Klient – podmiot zainteresowany korzystaniem z Usług płatniczych świadczonych przez KIP, który został 

polecony KIP przez Partnera. 

5. Użytkownik – podmiot dokonujący płatności za towary lub usługi Klienta za pośrednictwem Tpay. 

6. Baza Klientów Tpay – lista Klientów, którzy nawiązali współpracę z KIP, pozyskani w wyniku działań Partnera i sporządzona 

przez KIP w czasie trwania Programu partnerskiego. 

7. Partner – podmiot uczestniczący w Programie partnerskim, który poleca Potencjalnym Klientom Usługi płatnicze 

świadczone przez KIP. 

8. Program partnerski – program prowadzony przez KIP, w ramach którego Partner zobowiązuje się do polecania 

Potencjalnym Klientom Usług płatniczych świadczonych przez KIP w zamian za Wynagrodzenie określone w Regulaminie. 

9. Warunki Programu partnerskiego – indywidualne warunki ustalające zasady współpracy Partnera z KIP, w szczególności 

określające wysokość Wynagrodzenia przysługującego Partnerowi, Stawkę Klienta, Buying Rate, Stawkę maksymalną 

uzgodnione z KIP i zaakceptowane przez Partnera; aktualnie obowiązujące Warunki Programu partnerskiego są dostępne w 

każdym czasie w Panelu Partnera. 

10. System informatyczny – strony internetowe oraz związane z nimi oprogramowanie i bazy danych będące własnością KIP i 

w ograniczonym zakresie udostępniane Partnerowi jako Panel Partnera. 

11. Panel Partnera – część serwisu Tpay udostępniona Partnerowi przez KIP, umożliwiająca Partnerowi zarządzania relacjami z 

Klientem. Partner otrzymuje dostęp do Panelu Partnera przy pomocy identyfikatora nadanego przez KIP.  

12. Formularz rejestracyjny – formularz na stronie internetowej Tpay służący do rejestracji Klienta w systemie Tpay. 

13. Stawka Klienta – stawka procentowa lub kwotowa prowizji, którą Klient płaci KIP za świadczone przez KIP Usługi płatnicze, 

nie niższa niż Buying Rate, a nie wyższa niż Stawka maksymalna, zaakceptowana przez Potencjalnego Klienta na podstawie 

oferty uzgodnionej z Partnerem. 

14. Stawka maksymalna – maksymalna stawka procentowa lub kwotowa prowizji, którą Klient płaci KIP za świadczone przez 

KIP Usługi płatnicze, jaką Partner może zaoferować Potencjalnemu Klientowi. 

15. Buying Rate – minimalna stawka procentowa lub kwotowa prowizji, którą Klient płaci KIP za świadczone przez KIP Usługi 

płatnicze, jaką Partner może zaoferować Potencjalnemu Klientowi. 
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16. API rejestracji – zestaw reguł i ich opisów, w jakich programy komputerowe komunikują się między sobą w celu rejestracji 

Klienta w systemie Tpay. 

17. Usługi płatnicze – usługi świadczone przez KIP w oparciu o przepisy ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 

r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 794 ze zm.) na rzecz Klientów na podstawie zawartej Umowy. 

18. Umowa – umowa o świadczenie przez KIP usług płatniczych na rzecz Klienta. 

19. Wynagrodzenie – wynagrodzenie brutto wypłacane Partnerowi zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i 

Warunkach Programu partnerskiego. 

20. Regulamin – niniejszy regulamin Programu partnerskiego prowadzonego przez KIP. 

21. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119). 

22. Przepisy o Ochronie Danych Osobowych – RODO oraz wszelkie dostosowujące ustawodawstwo krajowe wraz z aktami 

wykonawczymi. 

23. Dane osobowe – dane w znaczeniu nadanym temu wyrażeniu w Przepisach o Ochronie Danych Osobowych. 

2 § 2  Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Programu partnerskiego określa zasady współpracy pomiędzy KIP a Partnerem w celu promocji przez Partnera 

Usług płatniczych świadczonych przez KIP w ramach prowadzonego przez KIP serwisu Tpay. 

2. W ramach Programu partnerskiego Partner zobowiązuje się stosować środki własne oraz materiały i narzędzia udostępniane 

przez KIP. 

3. Partner zobowiązuje się do działania w ramach Programu partnerskiego w sposób nienaruszający dobrego imienia KIP. 

4. Partner zobowiązuje się do rzetelnego prezentowania Usług płatniczych i nieprzedstawiania informacji, które nie są zgodne 

z materiałami udostępnionymi przez KIP. 

5. KIP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego stosowania przez Partnera powierzonych mu 

materiałów. 

6. KIP zastrzega sobie prawo do kontroli uczestnictwa Partnera w Programie partnerskim oraz do zobowiązania Partnera do 

usunięcia lub zaprzestania wykonywania działań, w tym reklamy, które mogłyby godzić w dobre imię KIP, Klientów lub 

innych Partnerów. 

7. Partner staje się uczestnikiem Programu partnerskiego z chwilą akceptacji Regulaminu i po udzieleniu mu przez KIP dostępu 

do Panelu Partnera. 

8. Partner zobowiązuje się polecać Potencjalnym Klientom Usługi płatnicze udostępniając im ofertę, informacje lub materiały 

marketingowe KIP oraz zachęcając Potencjalnych Klientów do rejestracji w systemie Tpay w jeden z poniższych sposobów:  

a. udostępniając Potencjalnym Klientom unikalny link zawierający kod oferty do formularza rejestracyjnego na 

stronie internetowej Tpay, przy użyciu którego Potencjalni Klienci dokonują samodzielnej rejestracji; 

b. rejestrując Potencjalnego Klienta poprzez API rejestracji; 

c. przekazując KIP na adres e-mail: partner@tpay.com informację o Potencjalnym Kliencie.  

mailto:partner@tpay.com
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9. Zarejestrowanie w systemie Tpay, o którym mowa w ust. 8 powyżej i zawarcie przez Klienta z KIP Umowy jest równoznaczne 

z umieszczeniem Klienta w Bazie Klientów Tpay. 

10. Z chwilą umieszczenia Klienta w Bazie Klientów Tpay, Partner uzyskuje dostęp do informacji o Klientach pozyskanych przy 

jego udziale tj. nazwy, numeru identyfikacyjnego i daty rejestracji Klienta, Stawce Klienta oraz wysokości Wynagrodzenia 

należnego Partnerowi, zgodnie z §3 Regulaminu i Warunkami Programu partnerskiego. 

11. Partner nie ma dostępu do bazy Użytkowników Tpay. 

12. KIP zobowiązuje się, że na potrzeby Programu partnerskiego i w ramach Systemu informatycznego: 

a. udzieli Partnerowi dostępu do Panelu Partnera; 

b. udostępni kanał komunikacji z Partnerem; 

c. zapewni w razie uzasadnionej potrzeby wsparcie techniczne Partnerowi. 

13. KIP nieodpłatnie udostępni Partnerowi materiały i narzędzia w Systemie informatycznym w celu i w związku z uczestnictwem 

Partnera w Programie partnerskim.  

3 § 3  Zasady Programu Partnerskiego i Wynagrodzenie Partnera 

1. Partner zobowiązuje się do uczestnictwa w Programie partnerskim zgodnie z zasadami i wytycznymi określonymi przez KIP 

w Regulaminie, polecając Usługi płatnicze zgodnie z Warunkami Programu partnerskiego zaakceptowanymi przez Partnera.  

2. Partner nabywa prawo do Wynagrodzenia z chwilą wygenerowania obrotu z transakcji zrealizowanych za pośrednictwem 

Tpay, przez Klientów znajdujących się w Bazie Klientów Tpay z polecenia Partnera, z wyłączeniem transakcji procesowanych 

kartami i elektronicznymi portfelami płatniczymi. Wynagrodzenie Partnera płatne będzie przez KIP pod warunkiem 

wystawienia przez Partnera, poprawnie zweryfikowanej przez KIP, zgodnie z §3 ust. 6 Regulaminu, faktury. Minimalną kwotą 

Wynagrodzenia do wypłacenia na rzecz Partnera przez KIP jest kwota 100 zł.  

3. Wysokość należnego Partnerowi Wynagrodzenia wyznaczana jest na podstawie różnicy pomiędzy Stawką Klienta a Buying 

Rate i przemnożonej przez wysokość obrotu Klienta w cyklu codziennym. 

4. KIP zobowiązuje się do bieżącego informowania Partnera poprzez Panel Partnera o wysokości Wynagrodzenia należnego 

Partnerowi. Kwota Wynagrodzenia jest aktualizowana codziennie pomiędzy godzinami 24:00-3:00 tj. w czasie przerwy 

aktualizacyjnej. Podczas przerwy aktualizacyjnej funkcjonalności Panelu Partnera są wyłączone, a Partner nie może w 

szczególności dokonywać żadnych zmian w Panelu Partnera.   

5. Wynagrodzenie Partnera określa faktura, którą Partner wystawi KIP z następującym tytułem płatności: „Wynagrodzenie za 

promocję usług serwisu Tpay w ramach programu partnerskiego”, zgodnie z Regulaminem i Warunkami Programu 

partnerskiego i terminem zapłaty wynoszącym 14 dni od dnia otrzymania faktury przez KIP. Partner zobowiązuje się 

każdorazowo przekazać KIP fakturę za pośrednictwem Panelu Partnera. Dodanie faktury  do Panelu Partnera nie jest 

możliwe w czasie przerwy aktualizacyjnej, o której mowa w §3 ust. 4 Regulaminu.  

6. KIP każdorazowo weryfikuje wystawioną przez Partnera fakturę i zobowiązuje się do przekazywania Partnerowi informacji 

o ewentualnych zastrzeżeniach do jej treści, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od otrzymania faktury przez KIP.  

7. Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uważany jest dzień obciążenia rachunku bankowego KIP. 

8. Partnerowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za jakiekolwiek czynności związane z udziałem w Programie 

partnerskim, podjęte bez uzgodnienia z KIP, poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1-3 powyżej. 
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9. Partner określa Stawkę Klienta generując w Panelu Partnera link zawierający kod oferty, przy użyciu, którego Potencjalny 

Klient dokonuje rejestracji w systemie Tpay albo, przy użyciu którego upoważniony pracownik KIP przypisuje Stawkę Klienta 

do odpowiedniego Klienta zgodnie z informacją otrzymaną od Partnera na adres e-mail: partner@tpay.com bądź poprzez 

API rejestracji.  

10. Partner może negocjować Stawki Klienta z poleconymi przez siebie Klientami zmieniając je w sposób określony w §3 ust. 9 

Regulaminu i w granicach określonych przez Buying Rate i Stawkę maksymalną. Nowa Stawka Klienta oraz jej wpływ na 

Wynagrodzenie Partnera wywiera skutek następnego dnia, po dniu wprowadzenia zmiany Stawki Klienta bezpośrednio 

przez Partnera w Panelu Partnera albo przez upoważnionego pracownika KIP.  

11. Jeśli w sytuacji, o której mowa w §2 ust. 8 lit. a Regulaminu Klient polecony przez Partnera, zarejestruje się w systemie Tpay 

poza unikalnym linkiem, Partner ma obowiązek poinformować o takiej okoliczności KIP na adres e-mail: partner@tpay.com, 

najpóźniej w terminie 30 dni od daty rejestracji Klienta, pod rygorem utraty przez Partnera prawa do Wynagrodzenia 

związanego z poleconym w ten sposób Klientem. W takiej sytuacji Klient jest przypisywany do Partnera przez 

upoważnionego pracownika KIP, a Partnerowi przysługuje Wynagrodzenie od dnia przypisania Klienta do Partnera przez 

upoważnionego pracownika KIP. 

12. Gdy tego samego Potencjalnego Klienta poleci więcej niż jeden Partner, o pierwszeństwie polecenia przez danego Partnera 

decyduje rejestracja Klienta przy użyciu linku jednego z Partnerów (w sytuacji, o której mowa w §2 ust. 8 lit. a Regulaminu) 

albo informacja otrzymana przez KIP na adres e-mail: partner@tpay.com (w sytuacji, o której mowa w §2 ust. 8 lit. c 

Regulaminu).  

4 § 4  Postanowienia końcowe 

1. KIP i Partner ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze 

współpracy w ramach Programu partnerskiego, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 

okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności. 

2. KIP i Partner zobowiązują się do niezwłocznej notyfikacji o okoliczności uchylającej odpowiedzialność wobec drugiej strony. 

3. KIP i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działalności drugiej strony. 

4. Z chwilą przystąpienia przez Partnera do Programu partnerskiego, o którym mowa w §2 ust. 7 Regulaminu, współpraca w 

ramach Programu partnerskiego zawierana jest na czas nieokreślony. KIP i Partner mają prawo zakończyć współpracę z 

zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie wobec KIP 

powinno zostać złożone na adres e-mail: partner@tpay.com. Wypowiedzenie wobec Partnera powinno zostać złożone na 

wskazany przez Partnera adres e-mail. KIP zapewnia, że wypowiedzenie współpracy w ramach Programu partnerskiego 

wobec Partnera możliwe będzie tylko z uzasadnionych i ważnych przyczyn.  

5. Partner zobowiązuje się do informowania KIP o zmianie danych kontaktowych. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku 

przez Partnera, wszelka korespondencja przesłana na dotychczas znany KIP adres i adres e-mail Partnera uważa się za 

skutecznie doręczoną.  

6. KIP i Partner oświadczają, że zdobyte w czasie trwania współpracy w ramach Programu partnerskiego dane dotyczące 

działalności, finansów, informacji i specyfikacji technicznej oraz dokonywanych czynności stanowić będą informacje poufne, 

które nie będą przekazywane instytucjom i osobom nieuprawnionym ustawowo do wglądu w nie przez okres współpracy, 

jak również przez okres 3 (trzech) lat po jej zakończeniu. 

7. Jeśli wybrane postanowienia Regulaminu okażą się nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części, pozostałe 

postanowienia pozostają w mocy, a KIP zobowiązuje się zastąpić nieważne lub bezskuteczne postanowienia nowymi, które 

najpełniej oddadzą cel współpracy w ramach Programu partnerskiego.  

mailto:partner@tpay.com
mailto:partner@tpay.com
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8. KIP jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym momencie. O zmianie Regulaminu KIP poinformuje 

Partnera 14 dni przed planowanym terminem wejścia w życie zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 

dni od dnia przekazania Partnerowi informacji o zmianach. Jeśli Partner nie wyrazi zgody na dokonanie zmiany, ma prawo 

złożenia sprzeciwu przed terminem wejścia zmian w życie. W takiej sytuacji, na wyraźny wniosek Partnera, KIP zobowiązuje 

się do niezwłocznego podjęcia negocjacji mających na celu wypracowanie treści zmiany Regulaminu. Jeżeli Partner w ww. 

terminie nie wniesie o podjęcie negocjacji, złożenie sprzeciwu skutkuje zakończeniem współpracy chyba, że Partner wyrazi 

zgodę na pozostawienie Regulaminu w zmienionym brzmieniu. Brak sprzeciwu co do zmiany Regulaminu przed jej wejściem 

w życie, oznacza akceptację nowej treści Regulaminu przez Partnera.    

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

10. KIP i Partner nie mogą, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony przenieść praw lub obowiązków wynikających z 

Programu partnerskiego. 

11. W przypadku sporów powstałych między KIP a Partnerem w związku ze współpracą w ramach Programu partnerskiego, 

wspólnym zamiarem będzie doprowadzić do polubownego ich rozwiązywania. 

12. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporów i roszczeń majątkowych mogących wyniknąć w trakcie współpracy w 

ramach Programu partnerskiego zostaną one poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby KIP. 

13. W czasie trwania współpracy w ramach Programu partnerskiego KIP i Partner wyrażają zgodę na informowanie o podjętej 

współpracy, w szczególności za pośrednictwem serwisów internetowych, których każde z nich jest operatorem lub 

publikację innych materiałów/narzędzi reklamowych przygotowanych w konsultacji z drugą stroną, łącznie z użyciem logo 

KIP i Partnera. Materiały graficzne, w tym logo, KIP udostępni Partnerowi w Panelu Partnera. Partner zobowiązuje się 

udostępnić KIP swoje materiały graficzne, w tym logo najdalej w terminie 30 dni od przystąpienia do Programu 

partnerskiego. W przypadku zidentyfikowania przez KIP nieprawidłowego użycia logo KIP przez Partnera, KIP wezwie 

Partnera do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych naruszeń. Partner zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych 

naruszeń nie później niż w terminie 3 dni od dnia wezwania przez KIP.   

14. Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki: 

a. Załącznik nr 1 – Wzór zgody na kontakt; 

b. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

15. Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy KIP i Partnerem i zastępuje wcześniejsze oświadczenia, porozumienia i 

umowy pomiędzy KIP i Partnerem w związku ze współpracą w ramach Programu partnerskiego. 

16. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w Panelu Partnera. W czasie trwania współpracy w ramach Programu 

partnerskiego, Partner ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień Regulaminu w postaci papierowej 

lub na innym trwałym nośniku informacji, a za jego zgodą wyrażoną w dowolnej formie, także pocztą elektroniczną. 

17. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. 

5 § 5  Postanowienia dotyczące ochrony Danych Osobowych 

1. W związku ze współpracą KIP i Partnera w ramach Programu partnerskiego i zgodnie z §2 ust. 8 lit. c Regulaminu, Partner 

może udostępniać KIP następujące kategorie informacji: 

a. imię i nazwisko Potencjalnego Klienta oraz/lub dane osoby/osób fizycznych działających w imieniu 

potencjalnego Klienta  (w tym tytuł, imię, nazwisko i zajmowane stanowisko); 
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b. adres e-mail Potencjalnego Klienta oraz/lub adresy e-mail osoby/osób fizycznych działających w imieniu 

Potencjalnego Klienta; 

c. numer kontaktowy Potencjalnego Klienta oraz/lub numer kontaktowy osoby/osób fizycznych działających 

w imieniu Potencjalnego Klienta; 

d. adres Potencjalnego Klienta oraz/lub adres osoby/osób fizycznych działających w imieniu Potencjalnego 

Klienta, 

i w tym zakresie oświadcza, że dysponuje stosowną zgodą Potencjalnego Klienta oraz/lub osób, o których mowa powyżej, 

wyrażoną pisemnie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu lub w inny równoważny sposób.  

2. KIP i Partner potwierdzają, że w stosunku do danych określonych w §5 ust. 1 Regulaminu KIP i Partner działają jako niezależni 

administratorzy danych.  

3. W związku ze współpracą w ramach Programu partnerskiego, KIP i Partner zobowiązują się zapewnić stosowanie Przepisów 

o Ochronie Danych Osobowych i zgodność z nimi.  

4. Administratorem danych osobowych przedstawicieli i pracowników Partnera jest KIP. Kontakt z Inspektorem ochrony 

danych KIP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@tpay.com. Ponadto KIP informuje, że: 

a. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze współpracą KIP i Partnera w ramach Programu 

partnerskiego, a także mogą być przetwarzane w związku z realizacją przez KIP obowiązków wynikających z 

przepisów prawa. 

b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. 

c. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO tj. w celu realizacji 

postanowień Regulaminu oraz w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na KIP. 

d. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym KIP powierzył wykonywanie czynności 

operacyjnych na potrzeby realizacji postanowień Regulaminu. Dane mogą być ponadto przekazane 

wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa.  

e. Dane osobowe będą przez KIP przetwarzane przez czas trwania współpracy w ramach Programu 

partnerskiego, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

wynikających ze współpracy w ramach Programu partnerskiego i w związku z realizacją obowiązku 

archiwizacyjnego. 

f. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania 

ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia. Osoby te mają również prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania 

danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy. 

§ 6  Postanowienia dotyczące Partnerów do których zastosowanie znajdują przepisy 

konsumenckie 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie wyłącznie do Partnerów będących osobami fizycznymi 

prowadzącymi działalność gospodarczą, dla których współpraca w ramach Programu partnerskiego nie ma charakteru 

zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, 

mailto:iod@tpay.com
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udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którymi 

współpraca w ramach Programu partnerskiego została nawiązana najwcześniej 1 stycznia 2021 r. 

2. Wyłącza się zastosowanie: 

a. §3 ust. 2 zdanie 3 Regulaminu; 

b. §4 ust. 4 Regulaminu; 

c. §4 ust. 8 Regulaminu; 

d. §4 ust. 12 Regulaminu;  

3. KIP jest uprawniona do jednostronnej zmiany treści Regulaminu w następujących przypadkach: 

a. zmian przepisów prawnych mających wpływ na treść Regulaminu; 

b. zmian organizacyjnych; 

c. zmian technicznych w ramach Tpay; 

d. ze względów bezpieczeństwa lub ochrony prywatności; 

e. zmian językowych lub redakcyjnych; 

f. zmian zakresu usług świadczonych przez KIP; 

g. zmian Warunków Programu partnerskiego. 

W takiej sytuacji KIP poinformuje Partnera o wprowadzanych zmianach nie później niż 14 dni przed proponowaną datą 

rozpoczęcia ich stosowania. Jeżeli Partner nie zaakceptuje wprowadzanych zmian, ma możliwość wypowiedzenia 

współpracy w ramach Programu partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym od dnia przekazania Partnerowi informacji o 

zmianach. Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian Partner nie zgłosi KIP sprzeciwu wobec takich zmian, 

to uznaje się, że wyraził na nie zgodę. Jeżeli Partner odrzuci te zmiany, to ma on prawo wypowiedzieć współpracę w ramach 

Programu partnerskiego bezpłatnie i ze skutkiem od dowolnej daty aż do dnia, w którym dane zmiany zostałyby 

zastosowane. 

4. Partner ma prawo odstąpić od współpracy w ramach Programu partnerskiego w terminie 14 dni od dnia przystąpienia przez 

Partnera do Programu partnerskiego, o którym mowa w §2 ust. 7 Regulaminu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia 

kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy współpracy w ramach Programu partnerskiego zawartej na odległość lub 

umowy współpracy w ramach Programu partnerskiego zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę o współpracy w 

ramach Programu partnerskiego uważa się za niezawartą.  

5. Jeżeli Partner nie został poinformowany przez KIP o prawie odstąpienia od współpracy w ramach Programu partnerskiego, 

prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Jeżeli Partner został 

poinformowany przez KIP o prawie odstąpienia od współpracy w ramach Programu partnerskiego przed upływem terminu, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, termin do odstąpienia od współpracy w ramach Programu partnerskiego upływa 

po 14 dniach od udzielenia Partnerowi informacji o tym prawie. 

6. Partner może odstąpić od umowy współpracy w ramach Programu partnerskiego, składając KIP, w dowolnej formie, 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Partner może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie może zostać wysłane  mailem na adres: partner@tpay.com lub na piśmie na adres: 

Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań. Do zachowania terminu, o którym mowa w §6 ust. 4 

i 5 Regulaminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

mailto:partner@tpay.com


 

 

Regulamin programu partnerskiego obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. 

 

8 
Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy  5.494.980,00 PLN (wpłacony w całości). 

 

7. Z chwilą przystąpienia przez Partnera do Programu partnerskiego, o którym mowa w §2 ust. 7 Regulaminu, współpraca w 

ramach Programu partnerskiego zawierana jest na czas nieokreślony. KIP i Partner mają prawo zakończyć współpracę z 

zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie wobec KIP 

powinno zostać złożone na adres e-mail: partner@tpay.com. Wypowiedzenie wobec Partnera powinno zostać złożone na 

wskazany przez Partnera adres e-mail. KIP ma prawo wypowiedzieć współpracę z następujących ważnych przyczyn: 

a. naruszenia  przez Partnera postanowień Regulaminu, pomimo wezwania Partnera pisemnie lub drogą 

elektroniczną do zaprzestania tych naruszeń; 

b. zaistnienie okoliczności gdy KIP utraciła możliwość świadczenia usług na rzecz Partnera; 

c. wycofania danego produktu lub usługi z oferty KIP, zmiany  funkcjonalności produktu lub  usługi, 

uniemożliwiającej kontynuowanie współpracy na dotychczasowych warunkach; 

d. wystąpienia istotnych zmian warunków rynkowych, których nie można było przewidzieć i które dla KIP 

groziłyby stratą i/lub poniesieniem nadmiernych kosztów; 

e. wynikających z aktów prawnych obowiązujących w polskim porządku prawnym. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu partnerskiego Tpay – Wzór zgody na kontakt 

Jako upoważniony do reprezentowania wskazanego poniżej przedsiębiorcy wyrażam zgodę na rzecz: Krajowy Integratora Płatności 

S.A. (KIP S.A.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział 

VIII Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 5.494 980,00 zł, posiadającej REGON 300878437 oraz NIP 7773061579 na 

skontaktowanie się ze mną jako przedstawicielem wskazanego niżej przedsiębiorcy za pomocą poczty elektronicznej, połączenia 

telefonicznego lub wiadomości SMS w związku z ofertą KIP S.A. i w celu jej zaprezentowania. 

Firma przedsiębiorcy ………………………………..… 

Imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz/lub osoby działającej w imieniu przedsiębiorcy ………………………………..… 

Adres e-mail ………………………………..… 

Numer kontaktowy ………………………………..… 

Adres ………………………………..… 

Data ………………………………..… 

Podpis przedstawiciela przedsiębiorcy ………………………………..… 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu partnerskiego Tpay – Wzór oświadzenia o 

odstąpieniu od umowy 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

 

Adresat – Krajowy Integrator Płatności S.A. (dalej: KIP S.A.), ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań; email: partner@tpay.com. 

 

Ja niżej podpisana/y ………………………………..… (imię i nazwisko) prowadząca/y działalność gospodarczą pod nazwą 

………………………………..… (nazwa przedsiębiorcy), pod adresem ………………………………..… (adres przedsiębiorcy) oświadczam, że 

odstępuję od umowy współpracy w ramach programu partnerskiego Tpay zawartej w dniu ………………………………..… pomiędzy mną  

i KIP S.A. 

 

Podpis ………………………………..… 

Data ………………………………..… 

 

 

 

 

mailto:partner@tpay.com

