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I. DEFINICJE
ePłatności – podmiot kontrolujący HotPay oraz będący administratorem
infrastruktury obsługującej system płatniczy; spółka ePłatności spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Andrychowie przy ulicy 27
Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, wpisana do
rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000655383, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego.
HotPay – system internetowy obsługujący Płatności elektroniczne oraz oferujący
dostęp do Panelu HotPay.
Partner – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą lub zawodową, spółka cywila, jednostka samorządu terytorialnego lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca
zdolność prawną przyznaną na mocy odrębnej ustawy, która zawarła z ePłatności
umowę współpracy dotyczącą obsługi płatności za pośrednictwem HotPay.
Strony – ePłatności oraz Partner.
PaySafeCard – (dalej również: „PSC”) podmiot Paysafe Holdings UK Limited, który jest
emitentem kart i kodów płatnościowych oraz pośrednikiem podczas realizacji
Transakcji.
Płatności PaySafeCard – przekaz pieniężny realizowany za pośrednictwem
PaySafeCard przy pośrednictwie infrastruktury HotPay.
Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która dokonuje
płatności za pośrednictwem ePłatności.
Porozumienie wykonawcze – niniejszy dokument określający zasady współpracy
ePłatności oraz Partnera mające na celu umożliwienie dokonywania Płatności
elektronicznych.
Dokumentacja – ogół dokumentów regulujących stosunek prawny między ePłatności,
a Partnerem, Porozumienia wykonawcze, aneksy, załączniki, Komunikaty, jakakolwiek
korespondencja kierowana przez ePłatności do Partnera oraz wszelkie inne
informacje udostępnione przez ePłatności za pośrednictwem poczty elektronicznej
oraz Panelu HotPay.
Serwis – jednoznacznie określony zasób Partnera będący przedmiotem, z którym
ściśle powiązane są Płatności elektroniczne.
Płatność elektroniczna – zapłata Kupującego na rzecz Partnera dokonywana przy
pośrednictwie systemu HotPay. Płatność elektroniczna obejmuje płatność
przekazem.
Panel HotPay – aplikacja udostępniana Partnerowi przez ePłatności pozwalająca na
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zarządzanie kontem oraz środkami finansowymi, a także komunikację pomiędzy
Partnerem, a ePłatności.

II. PRZEDMIOT POROZUMIENIA
1. Na mocy Porozumienia wykonawczego Strony podejmują współpracę
dotyczącą obsługi Płatności PaySafeCard związanych z Serwisem, w zakresie
przyjmowania z upoważnienia Partnera środków od Kupujących,
przekazywanych ePłatności za pośrednictwem podmiotu trzeciego, dla celów
płatności Partnerowi, w formie Płatności elektronicznej.
2. Przedmiot Porozumienia wykonawczego świadczony będzie przez ePłatności
na podstawie stosownych umów zawartych z podmiotami trzecimi.
3. Na podstawie Porozumienia wykonawczego, Strony dokonają integracji swoich
systemów wyłącznie w zakresie Serwisu określonego na końcu Porozumienia
wykonawczego. Porozumienie wykonawcze dotyczy wyłącznie Serwisu tam
określonego, zaś uruchomienie i utrzymanie dalszych usług wymaga zawarcia
innego porozumienia wykonawczego.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Porozumienie wykonawcze zostało sporządzone przez ePłatności i określa
zasady współpracy Stron w związku z obsługą przez ePłatności Płatności
elektronicznych wykonywanych przez Kupujących na rzecz Partnera.
2. ePłatności zobowiązuje się do przekazania dokumentacji technicznej
niezbędnej w procesie integracji systemów Stron oraz do zapewnienia
Partnerowi bezpłatnej pomocy technicznej związanej z bieżącą obsługą
HotPay. ePłatności nie ma przy tym obowiązku do przeprowadzania wdrożenia
lub integracji HotPay z Serwisem. Strony mogą ustalić warunki wdrożenia na
mocy odrębnych elementów Dokumentacji

IV. ZAWARCIE POROZUMIENIA WYKONAWCZEGO
Zawarcie Porozumienia wykonawczego następuje w drodze elektronicznej, poprzez
(łącznie):
a. zawarcia Umowy Ramowej oraz spełnienie określonych w niej warunków;
b. interakcja (kliknięcie) z indywidualnym łączem przesłanym przez ePłatności w
wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email Partnera podany przy
tworzeniu Konta.
Dla zawarcia Umowy nie jest wymagany tradycyjny podpis Partnera.
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V. OBOWIĄZKI EPŁATNOŚCI
1. ePłatności zobowiązuje się do przyjmowania z upoważnienia Partnera środków
od Kupujących, przekazywanych ePłatności za pośrednictwem podmiotu
trzeciego, dla celów płatności Partnerowi, w formach określonych przez
Porozumienia wykonawcze.
2. ePłatności zobowiązuje się do realizacji obowiązków związanych z
prawidłowym wykonaniem umowy z podmiotem trzecim, które umożliwić mają
korzystanie przez Partnera z usług objętych Porozumieniem wykonawczym.

VI. OBOWIĄZKI PARTNERA
1. Partner zobowiązuje się do:
a. przygotowania i dostosowania własnej, wewnętrznej infrastruktury
informatycznej (w tym aplikacji) w zakresie niezbędnym do
prawidłowego współdziałania z infrastrukturą technologiczną i
aplikacjami dostarczanymi przez ePłatności;
b. zamieszczania (w formie i sposób wymagany przez prawo, w tym w
odniesieniu do formy graficznej przekazu) w materiałach reklamowych
lub informacyjnych oraz w wysyłanych wiadomościach, które dotyczą
Serwisu, niezbędnych, jednoznacznych, prawdziwych i pełnych
informacji o zasadach działania Serwisu (w tym informacji o całkowitych
kosztach wynikających z korzystania z Serwisu), informacji dotyczącej
regulaminu Serwisu (w tym o miejscu jego zamieszczenia) oraz
sposobu zgłaszania reklamacji przez Kupujących, informacji o
podmiocie realizującym dodatkowe świadczenie (w zależności od
wymagań wynikających z przepisów), a także zobowiązuje się do
niepodejmowania działań i niedopuszczania do zaniechań mogących
wprowadzić Kupujących w błąd;
c. dostarczania wszelkich, żądanej przez ePłatności, dokumentacji
dotyczącej Serwisów oraz sposobu korzystania usług objętych
Porozumieniem wykonawczym.
2. Partner oświadcza i gwarantuje, że posiada oraz w przyszłości będzie posiadać
wszelkie niezbędne prawa do treści rozpowszechnianych w ramach Serwisów
lub w związku z Serwisami, w szczególności majątkowe prawa autorskie (lub
stosowne licencje) oraz prawa pokrewne do utworów zawartych w takich
treściach oraz że rozpowszechnianych w ramach Serwisów lub w związku z
Serwisami, przedmiotowych treści nie narusza przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
3. Partner oświadcza i gwarantuje, że każdy Serwis spełniać będzie najwyższe
standardy zgodności z przepisami prawa oraz Dokumentacji, co obejmuje, w
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szczególności, posiadanie stosownych regulaminów i polityk (bezpieczeństwa,
prywatności itp.). ePłatności ma prawo żądać od Partnera wglądu lub kopii
wszelkiej dokumentacji związanej z Serwisami.

VII. ROZLICZENIA
ePłatności zobowiązuje się do przekazywania środków Partnera na wskazany przez
niego w procesie tworzenia Konta rachunek bankowy.
Środki przekazywane będą zgodnie postanowieniami Dokumentacji, w tym zaś w
terminach tam określonych.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Partner ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za udostępnione mu w ramach
Porozumienia wykonawczego usługi, jak i za treści Serwisów.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Porozumienie wykonawcze zostaje zawarte na czas nieoznaczony.
2. W
sprawach
nieuregulowanych
postanowieniami
Porozumienia
wykonawczego zastosowanie znajdują postanowienia Umowy Ramowej.

DOTYCZY:
DATA:

ePłatności

Partner
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