
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI RATY 0% ZA ZERO Z PAYU DLA 

AKCEPTANTÓW 

dalej „Regulamin” 
 

 

 

 ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE 

 

Klient osoba fizyczna, która: 

a) posiada zdolność do czynności prawnych, oraz 

b) posiada obywatelstwo polskie, oraz 

c) posiada ważny polski dowód osobisty, oraz 

d) posiada rachunek bankowy z dostępem do bankowości 

elektronicznej, prowadzony przez bank działający na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako jedyny 

posiadacz bądź jako współposiadacz, przy czym 

dyspozycje składane z takiego rachunku muszą 

wskazywać Klienta ubiegającego się o Pożyczkę 0% jako 

posiadacza rachunku składającego dyspozycję przelewu, 

oraz 

e) dokonująca z Akceptantem czynności prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością 

gospodarczą lub zawodową. 

 

Akceptant Przedsiębiorca, który zawarł z PayU umowę na świadczenie usług 

płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych. 

Umowa Umowa na świadczenie usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych zawierana pomiędzy PayU  

a Akceptantem, której aktualna treść znajduje się na stronie 

internetowej w domenie payu.pl. 

PayU PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166 Poznań, przy ul. 

Grunwaldzkiej 186, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, kapitał 

zakładowy w wysokości 4 944 000 zł w całości opłacony, krajowa 

instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod 

numerem IP1/2012. Nadzór nad działalnością PayU sprawuje 

Komisja Nadzoru Finansowego. 



 

Alior Bank Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Łopuszańskiej 38D, kod pocztowy: 02-232 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000305178, posiadająca numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 1070010731, kapitał zakładowy w wysokości 

1 305 539 910 zł (opłacony w całości). Nadzór nad działalnością Alior 

Banku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

 

mBank mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, 

posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o 

wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według 

stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169 401 468 złotych. Nadzór nad 

działalnością mBanku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

Kreditech Kreditech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-

838 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000429058, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 

5252534005, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 złotych, 

której produkty występują pod nazwą „Monedo”. 

AS INBANK AS INBANK z siedzibą w Tallinnie, przy ulicy Niine 11, Harju 

maakond, 10414, Estonia, wpisany do rejestru handlowego, 

prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Tartu, pod numerem 

12001988, o kapitale zakładowym w wysokości 873 940 EUR w 

całości opłaconym, NIP 5252678299, działający w Polsce poprzez AS 

INBANK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Fabrycznej 5A, 00-446 Warszawa, wpisaną pod numerem 

KRS 0000635086 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, posiadającą NIP 1070036848, REGON 365371021. 

 

Partner, 

Partnerzy 

Alior Bank lub mBank lub Kreditech lub AS INBANK lub łącznie 

wszystkie te podmioty. 

 

Pożyczka 

0% 

Umowa o Pożyczkę 0% w ramach Rat PayU, zawierana jest między 

pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą (Partnerem) tj. Alior Bank lub 



mBank lub Kreditech lub AS INBANK S.A. Oddział w Polsce, z którymi 

PayU S.A. współpracuje i pośredniczy w zawieraniu ww. umów. 

 

Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 1 000 zł, RRSO: 

0,00%, oprocentowanie stałe 0%, całkowita kwota do zapłaty: 1 000 

zł, całkowity koszt: 0,00 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 0 zł), 10 

równych miesięcznych rat po 100 zł. Dla Pożyczki 0% dostępne są 

okresy spłaty od 3 do 10 miesięcznych rat. Warunki oferty wg stanu 

na 31.03.2020 r. 

 

Partner uprawniony jest do zaproponowania innego okresu 

kredytowania niż wnioskowany przez Klienta, jeśli wynika to z badania 

zdolności kredytowej Klienta. 

Przyznanie Pożyczki 0% uzależnione jest od pozytywnej oceny 

zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy przez Partnera. 

 

Przyznanie Pożyczki 0% uzależnione jest od akceptacji przez Klienta 

ostatecznych warunków zaproponowanych przez Partnera. 

 

Pożyczka 

Standardowa 

Umowa o Pożyczkę Standardową w ramach Rat PayU, zawierana jest 

między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą (Partnerem) tj. Alior Bank 

lub mBank lub Kreditech lub AS INBANK S.A. Oddział w Polsce, z 

którymi PayU współpracuje i pośredniczy w zawieraniu ww. umów. 

 

Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 1 257 zł, RRSO 

(Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa): 17,52%, oprocentowanie 

zmienne 6,5%, całkowita kwota do zapłaty: 1 312,16 zł, całkowity 

koszt: 131,87 zł (w tym: prowizja: 76,72 zł, odsetki: 55,16 zł,), 15 

równych miesięcznych rat po 87,48 zł. Dla Pożyczki Standardowej 

dostępne są okresy spłaty od 3 do 36 miesięcznych rat. Warunki oferty 

wg stanu na 31.03.2020 r. 

 

Partner uprawniony jest do zaproponowania innego okresu 

kredytowania niż wnioskowany przez Klienta, jeśli wynika to z badania 

zdolności kredytowej Klienta. 

 

Przyznanie Pożyczki Standardowej uzależnione jest od pozytywnej 

oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy przez 

Partnera. 

 

Przyznanie Pożyczki Standardowej uzależnione jest od akceptacji 

przez Klienta ostatecznych warunków zaproponowanych przez 

Partnera. 

 



Promocja Promocja Raty PayU 0% za Zero, której warunki określa niniejszy 

Regulamin. 

Wniosek o 

Pożyczkę 

0% 

formularz elektroniczny udostępniony przez PayU w serwisie PayU, 

którego poprawne wypełnienie przez Klienta oraz pozytywne 

rozpatrzenie przez jednego z Partnerów, warunkuje przyznanie 

Klientowi Pożyczki 0%. 

 

Raty PayU 

 

udostępniona przez PayU metoda dokonywania płatności z 

wykorzystaniem środków pochodzących z pożyczki, pozwalająca 

Klientowi na opłacenie transakcji dokonanej z Akceptantem. 

 

Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia 

umowy sprzedaży na odległość zgodnie z postanowieniami umowy 

zawartej przez Klienta i Akceptanta. 

 

 

 

NA CZYM POLEGA PROMOCJA RATY 0% ZA ZERO Z PAYU? 

 

1. W ramach Promocji PayU udostępni Pożyczkę 0% w sklepach Akceptantów, którzy spełniają 

warunki określone poniżej. 

2. W ramach Promocji PayU w pełni sfinansuje koszty prowizji związane z przeprocesowaniem 

transakcji ratalnych dokonanych w ramach Pożyczki 0% w e-sklepach (url) danego Akceptanta 

w okresie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty wprowadzenia do systemu przez PayU obniżonej do 

0% prowizji dla Akceptanta za procesowanie Pożyczek 0%, do łącznej sumy udzielonych Pożyczek 

0% we wszystkich e-sklepach (url) Akceptanta w wysokości 150 000 złotych. 

 

 

 

W JAKIM TERMINIE ODBYWA SIĘ PROMOCJA RATY 0% ZA ZERO Z PAYU? 

 

3. Promocja Raty 0% ZA ZERO z PayU odbywa się w dniach od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 

2021 roku, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

4. Promocja Raty 0% ZA ZERO jest realizowana w oparciu o umowy z Partnerami. PayU może zmienić, 

odmówić, zawiesić lub wyłączyć Promocję Raty 0% ZA ZERO w e-sklepie 

Akceptanta w następujących sytuacjach: 

a) na żądanie któregokolwiek z Partnerów, 

b) w przypadku zmiany warunków oferowania pożyczek przez któregokolwiek z Partnerów, 

c) w przypadku rozwiązania umowy PayU z którymkolwiek z Partnerów, 

O takim zdarzeniu i jego konsekwencjach PayU niezwłocznie powiadomi Akceptanta. 

 

 



 

JAKIE SĄ WARUNKI URUCHOMIENIA PROMOCJI RATY 0% ZA ZERO Z PAYU 

  W MOIM SKLEPIE? 

 

5. Promocja RATY 0% za ZERO zostanie uruchomiona w sklepach Akceptantów, w terminie nie 

dłuższym niż w ciągu 2 tygodni po podpisaniu Porozumienia do Umowy dotyczącego współpracy 

PayU i Akceptanta w zakresie Pożyczek 0% oraz pod następującymi warunkami: 

a) sklasyfikowania Akceptanta przez PayU jako branża obsługiwana / akceptowalna przez 

Partnerów (otrzymał odpowiedni tzw. Merchant Category Code) oraz 

b) Akceptant w okresie od 1 kwietnia 2019 do 30 czerwca 2020: 

i) nie brał udziału w żadnej z poprzednich kampanii promujących Pożyczki 0%, w których koszty 

prowizji związane z udzieleniem Pożyczki 0% były pokrywane przez PayU, odbywających się w 

terminach: 1 kwietnia – 5 maja 2019, 1 sierpnia – 15 września i 1 listopada – 31 grudnia 2019 

oraz od 1 kwietnia do 31 maja 2020. Poprzez wzięcie udziału w kampanii rozumie się 

przeprocesowanie min. jednej pożyczki 0% w trakcie jej trwania w danym e-sklepie (url). 

ii) nie podpisał z PayU Porozumienia do Umowy, umożliwiającego oferowanie w danym e-sklepie 

(url) Pożyczek 0% finansowanych przez Akceptanta, i nie przeprocesował żadnej Pożyczki 0% 

tego typu. Poprzez niewypełnienie tego warunku rozumie się przeprocesowanie min. jednej 

Pożyczki 0% sfinansowanej przez Akceptanta w danym e-sklepie (url). 

c) Akceptant przed podpisaniem Porozumienia do Umowy dotyczącego współpracy PayU 

i Akceptanta w zakresie Pożyczek 0%, o którym mowa w pkt 5, nie przeprocesował żadnej 

pożyczki 0% w danym e-sklepie (url) 

d) PayU udostępni Akceptantowi Pożyczkę 0% w dodatkowym (tzn. więcej niż jednym) e-sklepie 

(url), pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie następujące kryteria: 

i) dodatkowy e-sklep (url) spełnia warunki określone w pkt 5.a) oraz 5.b) powyżej, 

ii) dodatkowy e-sklep (url) jest oficjalnie zarejestrowany w systemach PayU, 

iii) na danym e-sklepie (url) nie ma ustawionych przekierowań na inne e-sklepy (url), co zgodnie  

z Umową jest niedozwoloną praktyką. 

e) PayU w pełni sfinansuje koszty prowizji związane z przeprocesowaniem transakcji ratalnych 

dokonanych w ramach Pożyczki 0% w e-sklepach (url) danego Akceptanta w okresie 90 

(dziewięćdziesięciu) dni od daty wprowadzenia do systemu przez PayU obniżonej do 0% prowizji 

za Pożyczki 0%, do łącznej sumy udzielonych Pożyczek 0% we wszystkich e-sklepach (url) 

Akceptanta w wysokości 150 000 złotych. 

f) Po zakończeniu okresu wskazanego w pkt 5.e) lub przekroczeniu sumy udzielonych Pożyczek 

0% powyżej kwoty 150 000 złotych (w zależności, który warunek zostanie spełniony jako 

pierwszy), Akceptant będzie miał możliwość do dalszego oferowania Pożyczek 0% w e-sklepach 

(url), finansując już samodzielnie prowizje związane z ich udzielaniem, zgodnie z podpisanym 

Porozumieniem do Umowy. 

g) Wraz z Pożyczką 0% PayU udostępnia w pakiecie Pożyczkę Standardową, która nie wiąże  

się z dodatkowymi kosztami dla Akceptanta. Pożyczka 0% i Pożyczka Standardowa stanowią 

niemodyfikowalny dla Akceptanta pakiet, który umożliwia Klientom dokonanie ostatecznego 

wyboru pomiędzy tymi dwoma produktami, na formatce płatniczej PayU (stronie wyboru metod 

płatności udostępnianej Klientom). 

 



 

 

JAKĄ ROLĘ PEŁNI PAYU W PROCESIE RAT PAYU ORAZ WNIOSKOWANIA  

O POŻYCZKĘ 0% I POŻYCZKĘ STANDARDOWĄ? 

 

6. PayU jest podmiotem pośredniczącym pomiędzy Klientem a Partnerami. PayU współpracuje 

z Partnerami na podstawie odrębnych umów. 

7. PayU jest umocowana przez Partnerów do następujących czynności: 

a) wykonywania prawem wymaganych obowiązków informacyjnych o Pożyczce 0% i udostępniania 

Wniosku o Pożyczkę 0%, 

b) wykonywania czynności dla umożliwienia Klientowi złożenia Wniosku o Pożyczkę 0% 

i przekazania go następnie Pożyczkodawcy celem rozpatrzenia. 

8. Ponadto PayU udostępnia Klientowi narzędzia informatyczne pozwalające na złożenie Wniosku 

o Pożyczkę 0%. 

9. Pożyczka 0% udzielana jest na podstawie pozytywnie rozpatrzonych przez Partnerów 

Wniosków o Pożyczkę 0%. 

10. Umowa o Pożyczkę 0% zostaje zawarta bezpośrednio pomiędzy Klientem a jednym 

z Partnerów. 

11. PayU obsługuje płatność celem przekazania środków pochodzących z umowy o Pożyczkę 0% od 

Klienta do Akceptanta, z którym klient zawarł transakcję finansowaną środkami pochodzącymi 

z Pożyczki 0%. Realizacja ww. płatności odbywa się na podstawie dyspozycji Klienta wydawanej na 

podstawie umowy Pożyczki 0% z Partnerem i jest realizowana zgodnie regulaminem pojedynczej 

transakcji PayU, którego aktualna treść znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf oraz 

zgodnie z postanowieniami umowy PayU z Akceptantem. 

 

 

 

 

ZASADY WNIOSKOWANIA O POŻYCZKĘ 0% ORAZ 

POŻYCZKĘ STANDARDOWĄ PRZEZ KLIENTÓW 

 

12. PayU umożliwia Klientom złożenie Wniosku o Pożyczkę 0%, udzielaną, aby sfinalizować płatność  

za Zamówienie złożone przez Klienta u Akceptanta, spełniające warunki wskazane poniżej. 

13. W celu złożenia Wniosku o Pożyczkę Klient powinien wybrać jako metodę płatności za Zamówienie 

Raty PayU - Pożyczka 0%. 

14. PayU nie pobiera od Klienta opłat z tytułu korzystania z usług PayU określonych w niniejszym 

Regulaminie tj. ani z tytułu wnioskowania o Pożyczkę 0%, ani z tytułu zawarcia umowy Pożyczki 0%, 

ani z tytułu realizacji płatności do Akceptanta, o której mowa powyżej. 

15. Kontakt dla Akceptantów w kwestiach związanych z Regulaminem i warunkami współpracy 

kredytowej z PayU, e-mail: kampanie.ratalne@payu.pl 

 

https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf
mailto:kampanie.ratalne@payu.pl

