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Warunki Oferty Dobry Start 2023 (dalej: „Warunki”) 

 
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY 
 
Niniejsze Warunki zostały wydane przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. 
Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000274399, posiadająca NIP: 7792308495 i REGON: 300523444, 
kapitał zakładowy 7.789.000,00 zł w całości opłacony, („PayU”). 
 
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 
 
Warunki określają kiedy i w jaki sposób PayU może obniżyć opłaty należne na podstawie 
Umowy z akceptantem ("Umowa”). Aktualna treść Umowy znajduje się na stronie 
internetowej: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/ w sekcji „Dla 
Sprzedających”. 
Akceptant oznacza stronę Umowy z PayU. Akceptantem może zostać pełnoletnia osoba 
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 
 
WARUNKI OFERTY DOBRY START 2023 
 
1. Oferta Dobry Start 2023 obowiązuje dla Akceptantów spełniających kryteria podane 

poniżej i polega na obniżeniu niektórych opłat należnych PayU: 

a) opłata aktywacyjna wynosi 39 zł,  

b) przez pierwsze trzy miesiące współpracy z PayU, opłata od przelewów 

elektronicznych w walucie PLN wynosi 0,99% wartości Transakcji. Dla transakcji 

wykonywanych za pomocą BLIK  oraz  transakcji kartą płatniczą opłata wynosi 1,30% 

wartości Transakcji oraz dodatkowo 30 gr w przypadku płatności dokonanych kartą 

płatniczą. 

c) Obniżeniu opłat za inne usługi PayU zgodnie z Umową. 

2. Jeżeli Akceptant nie spełni kryteriów podanych poniżej, PayU pobierze z Rachunku 

rozliczeniowego Akceptanta bezzwrotną opłatę w wysokości 160 złotych, poprzez jej 

potrącenie z kwot Transakcji należnych Akceptantowi. Kwota ta stanowi różnicę 

pomiędzy obniżoną wysokością opłaty aktywacyjnej oraz standardową wysokością tejże 

opłaty w cenniku PayU, tj. 199 złotych.  

3. Oferta Dobry Start 2023 obowiązuje od dnia 21 marca 2023. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach odpowiednio stosuje się 

postanowienia Umowy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 
ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY 2023 
 
Oferta Dobry Start 2023 ma zastosowanie tylko do Akceptantów, którzy zawierają Umowę z 
PayU po raz pierwszy i spełniają wszystkie podane niżej kryteria: 
 
a) dokonają rejestracji poprzez złożenie wniosku o korzystanie z usług Systemu PayU za 

pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: 

https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/
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https://secure.payu.com/boarding/#/form?partnerId=q7gshvtt&lang=pl 

oraz dokonają opłaty aktywacyjnej w ciągu 30 dni od dokonania rejestracji.  

 
Dla Akceptantów, którzy dokonali rejestracji przed dniem obowiązywania Dobry Start 
2023, ale nie dokonali opłaty aktywacyjnej: wysłać wiadomość na adres 
operations@payu.pl, zaakceptować Umowę zamieszczoną w Panelu Akceptanta 
(Panelu Menedżerskim) oraz dokonać opłaty aktywacyjnej w terminie 30 dni od dnia 
akceptacji ww. Umowy;  

b) przyjęli (zaakceptowali) co najmniej jedną Transakcję w Serwisie zrealizowaną za 

pomocą dowolnego kanału płatności - z wyjątkiem „płatności testowej”- spośród 

opisanych na poniższej stronie internetowej: 

http://developers.payu.com/pl/overview.html#paymethods maksymalnie w ciągu 30 dni 
od dnia dokonania rejestracji;  

c) przejść pozytywnie weryfikację w PayU, przeprowadzaną zgodnie z Umową.  
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