
 

 

 

REGULAMIN dodatkowy 

świadczenia przez serwis 

Walutomat.pl Usługi uznania 

Rachunku Płatniczego za 

pośrednictwem PayPal® 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: “Regulaminem Dodatkowym”) określa warunki 

szczególne usługi płatniczej polegającej na uznaniu przez Operatora Rachunku 

Płatniczego kwotą środków pieniężnych przekazanych przez Użytkownika w wyniku 

wykonania transferu środków pieniężnych w ramach Usługi zasilenia. Usługa płatnicza 

świadczona przez Operatora na podstawie niniejszego Regulaminu Dodatkowego zwana 

jest dalej „Usługą dodatkową” 

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez: 

1. Operatora - rozumie się Currency One SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. 

Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, o kapitale zakładowym 3 450 

000 zł (w całości wpłaconym). 

2. PayPal – rozumie się PayPal (Europe) S. à r.l. et cie, S.C.A., 22-24 Boulevard 

Royal, 2449 Luxemburg; 

3. Usługę zasilenia – rozumie się usługę płatniczą świadczoną przez PayPal  

polegającą na transferze, w ramach systemu płatniczego PayPal, środków 

pieniężnych od Użytkownika, będącego użytkownikiem systemu płatniczego 

PayPal, do Operatora będącego użytkownikiem systemu płatniczego PayPal.  

3. Regulamin Dodatkowy dostępny jest na stronie: https://www.walutomat.pl/regulaminy/. 

4. O ile Regulamin Dodatkowy nie nadaje im odmiennego znaczenia, wszelkie terminy pisane 

wielką literą należy rozumieć zgodnie z definicjami przyjętymi w Regulaminie. 

§ 2. Warunki szczególne 

1. Regulamin Dodatkowy obowiązuje bezterminowo od dnia 25.07.2022. Jednocześnie 

Operator zastrzega, że w trybie zmiany Regulaminu Dodatkowego, o którym to trybie 

mowa w § 4 ust. 1 i 2 poniżej może podjąć decyzję o zaprzestaniu świadczenia Usługi 

dodatkowej. 

2. Z Usługi dodatkowej korzystać mogą wyłącznie Użytkownicy usług płatniczych 

świadczonych przez Operatora, tj. osoby pozostające stroną umowy ramowej w rozumieniu 

Regulaminu, którzy ponadto spełniają wszystkie poniższe warunki: 

a. zaakceptowali, zgodnie z ust. 3 poniżej, treść Regulaminu Dodatkowego, o ile 

skorzystanie z Usługi dodatkowej przez jej Użytkownika nie zostanie poprzedzone 

dostarczeniem przez tego Użytkownika, zgodnie z ust. 4 lit. b poniżej, oświadczenia 
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o rezygnacji z korzystania z Usługi dodatkowej lub rozwiązaniem przez niego 

całości umowy ramowej, zgodnie z ust. 4 lit. a poniżej; 

b. posiadają stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę wyłącznie na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tj. w krajach Unii Europejskiej oraz 

w Islandii, Norwegii, a także Liechtensteinie; 

c. posiadają aktywne konto w serwisie PayPal, a tym samym mogą zlecać PayPal 

transfer środków pieniężnych dla Operatora w ramach Usługi zasilenia. 

3. Użytkownik usług płatniczych świadczonych przez Operatora może wyrazić wolę 

korzystania z Usługi dodatkowej, akceptując Regulamin Dodatkowy za pomocą 

funkcjonalności Serwisu. Z chwilą dokonania akceptacji Regulaminu Dodatkowego jego 

treść staje się integralną częścią Umowy uprzednio zawartej pomiędzy Użytkownikiem 

i Operatorem zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

4. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi dodatkowej: 

a. rozwiązując Umowę w całości, tj. w odniesieniu do wszystkich rodzajów usług 

płatniczych świadczonych przez Operatora, dokonane zgodnie z § 57 Regulaminu, 

b. lub składając oświadczenie, zgodnie z § 57 ust. 1 i 2 Regulaminu, o częściowym 

wypowiedzeniu Umowy jedynie w zakresie odnoszącym się do Usługi dodatkowej, 

które to oświadczenie skutkować będzie rezygnacją Użytkownika z możliwości 

korzystania z Usługi dodatkowej przy jednoczesnym pozostaniu stroną Umowy 

w odniesieniu do innych usług płatniczych świadczonych przez Operatora na rzecz 

tego Użytkownika. 

5. Usługa dodatkowa ani Usługa zasilenia nie może zostać wykorzystana celem wykonania 

przelewu weryfikacyjnego, o którym mowa w § 7 pkt 1.8 Regulaminu. 

6. Usługa dodatkowa jest dostępna wyłącznie dla następujących walut: PLN, EUR, USD, 

CHF, GBP. Powyższe oznacza, że Operator akceptuje płatności na poczet uznania 

Rachunku Płatniczego, wykonane w ramach Usługi zasilenia wyłącznie w przedmiotowych 

walutach. Jeżeli w ramach Usługi zasilenia, Użytkownik przekaże Operatorowi środki 

pieniężne w innej walucie, Operator nie uzna Rachunku Płatniczego taką kwotą, ale zwróci 

Użytkownikowi taką wpłatę w ramach systemu płatniczego PayPal w terminie nie dłuższym 

niż 14 Dni Roboczych od jej otrzymania. Wszelkie koszty związane ze zwrotem obniżą 

kwotę zwrotu. 

7. Operator z tytułu świadczenia Usługi dodatkowej pobiera opłatę określoną w Regulaminie 

Dodatkowym. Wynagrodzenie z tytułu Usługi dodatkowej nie wyłącza uprawnienia 

Operatora do pobierania z tytułu świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie opłat i 

prowizji określonych w Tabeli Opłat i Prowizji będącej Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.  

8. Wysokość opłaty z tytułu świadczenia Usługi dodatkowej uzależniona jest od:  

a. rodzaju waluty będącej przedmiotem transferu w ramach Usługi zasilenia, w jakiej 

to walucie uznany będzie Rachunek Płatniczy, oraz  

b. wysokości Zadeklarowanej wpłaty (w rozumieniu § 3 pkt 1 lit. a).  

9. Opłata doliczana jest do wysokości deklarowanej wpłaty i wynosi: 

a. 1,5% kwoty, o której mowa w pkt 8 lit. b. - stawka dla wpłaty EUR, PLN; 

b. 1,8% kwoty, o której mowa w pkt 8 lit. b. - stawka dla wpłaty USD, CHF, GBP. 

Oznacza to, że rachunek Użytkownika prowadzony w serwisie PayPal zostanie obciążony 

kwotą Zadeklarowanej wpłaty powiększonej  o wartość opłaty, o której mowa powyżej. 

Niniejsze postanowienie stanowi warunek szczególny względem Tabeli Opłat i Prowizji, 

będącej Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

10. Celem skorzystania z Usługi dodatkowej, Użytkownik dokonuje, w ramach systemu 

płatniczego PayPal, transferu środków pieniężnych, którego wysokość jest równa 

wysokości Zadeklarowanej wpłaty, powiększonej o opłatę, o której mowa w pkt. 7-9.  

11. W ramach Usługi dodatkowej Operator występuje jako dostawca Użytkownika, prowadzący 

Rachunek Płatniczy, uznający ten Rachunek Płatniczy o kwotę wynikającą z Usługi 

zasilenia. 



 

 

12. W ramach Usługi zasilenia Operator występuje w roli odbiorcy środków, a rolę dostawcy 

odbiorcy pełni PayPal. Operator nie jest dostawcą Usługi zasilenia. 

§ 3. Realizacja Usługi dodatkowej w związku z Usługą zasilenia 

 Realizacja Usługi dodatkowej przebiega w sposób następujący: 

1. Uznanie Rachunku Płatniczego w ramach Usługi dodatkowej, w wyniku skorzystania z 

Usługi zasilenia, realizowane jest w następujący sposób: 

a. Użytkownik z wykorzystaniem właściwej funkcjonalności Konta Użytkownika 

określa kwotę, w odpowiedniej i dostępnej w ramach Usługi dodatkowej walucie, 

którą chciałby zasilić (doprowadzić do uznania) Rachunek Płatniczy 

(„Zadeklarowana wpłata”), a następnie wyraża wolę skorzystania z Usługi 

dodatkowej na potrzeby uznania Rachunku Płatniczego tą kwotą; Wyrażenie woli 

skorzystania z Usługi dodatkowej następuje poprzez wybór systemu płatności 

PayPal jako metody transferu Zadeklarowanej wpłaty oraz akceptację niniejszego 

Regulaminu Dodatkowego; Akceptacja Regulaminu Dodatkowego jest niezbędna 

tylko w przypadku, gdy po raz pierwszy Użytkownik zamierza skorzystać z Usługi 

dodatkowej, chyba że już po jego Akceptacji doszło do zaprzestania świadczenia 

Usługi dodatkowej na warunkach określonych w § 4 Regulaminu Dodatkowego. 

Wówczas ponowna akceptacja Regulaminu Dodatkowego jest konieczna.  

b. W oparciu o kwotę Zadeklarowanej wpłaty, Użytkownik informowany jest o 

wysokości opłaty, a także łącznej sumie (Zadeklarowanej wpłaty powiększonej o 

wysokość opłaty), będącej przedmiotem transferu w ramach Usługi zasilenia. 

c. Po wyrażeniu woli skorzystania z Usługi dodatkowej, Użytkownik przekierowany 

zostaje na stronę systemu płatności PayPal, gdzie dokonuje autoryzacji zlecenia 

płatniczego Usługi zasilenia zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie 

łączącej go z PayPal. Środki Użytkownika przeznaczone na realizację Usługi 

zasilenia ulegają blokadzie w systemie PayPal na czas trwania weryfikacji 

transakcji, o której mowa w pkt 1.d poniżej, lecz na nie dłużej niż 10 dni roboczych. 

d. Po otrzymaniu przez Operatora od PayPal informacji o dostępności środków 

pieniężnych, o których mowa w pkt 1.c powyżej, Operator dokonuje weryfikacji 

transakcji pod względem jej zgodności z Regulaminem oraz Regulaminem 

Dodatkowym (w szczególności sprawdzeniu podlega fakt spełnienia przez 

Użytkownika warunków, o których mowa w § 2 pkt. 2, 5 oraz 6 Regulaminu 

Dodatkowego).  

e. Po pozytywnym zakończeniu procedury weryfikacji i uznaniu konta Operatora w 

systemie płatności PayPal łączną kwotą, o której mowa w pkt 1.d., Operator zasila 

Rachunek Płatniczy kwotą Zadeklarowanej wpłaty, w danej walucie – uznanie 

nastąpi niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu pozytywnej weryfikacji i uznaniu 

konta Operatora w systemie płatności PayPal. W przypadku negatywnej 

weryfikacji, blokada środków, o której mowa w pkt 1.c powyżej zostaje zdjęta przez 

PayPal na zasadach i w terminach przewidzianych przez ten podmiot. 

2. PayPal realizując Usługę zasilenia może pobierać opłaty z tytułu realizacji płatności według 

własnego cennika. Informacja o wysokości takiej opłaty powinna być podana 

Użytkownikowi w momencie składania zlecenia płatniczego w ramach Usługi zasilenia w 

ramach interfejsu PayPal. Operator nie jest beneficjentem takiej opłaty, która należy się 

wyłącznie PayPal. 

3. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w pkt 1.e, oraz uprawnień przewidzianych w 

Regulaminie, Operator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, z ważnych powodów, wpłaty 

środków mającej nastąpić w wyniku transferu środków pieniężnych w ramach Usługi 

zasilenia na poczet uznania Rachunku Płatniczego. Dzieje się tak w szczególności, gdy 



 

 

procedury stosowane przez Operatora w związku ze świadczeniem usług wskazują na 

ryzyko, że wpłata taka powiązana jest z: 

a. transakcjami oszukańczymi, 

b. praniem pieniędzy, 

c. finansowaniem terroryzmu, 

d. gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do własności konta Użytkownika w 

systemie PayPal. 

4. W sytuacji wskazanej w pkt 3 powyżej Operator zwraca niezwłocznie wpłaconą kwotę w 

sposób odpowiadający metodzie dokonania wpłaty.  

5. Niezależnie od pkt 3 powyżej, w przypadku Usługi zasilenia, PayPal może również 

odmówić wykonania transakcji płatniczej z powodów przez niego określonych i 

wskazanych. W takim przypadku PayPal zwraca niezwłocznie otrzymaną kwotę w sposób 

wynikający z jego dokumentacji. 

6. Uznania Rachunku Płatniczego w ramach Usługi doładowania, w związku z korzystaniem 

z Usługi zasilania ma maksymalny limit jednorazowy wynoszący 10000 euro oraz 

maksymalny limit miesięczny wynoszący 15000 euro. W przypadku wpłat w innych 

walutach, kwota przeliczana jest na euro po kursie NBP, z tabeli A, z dnia poprzedzającego 

wpłatę dokonywaną w ramach Usługi Doładowania. Zmiana limitów, o których mowa w 

niniejszym punkcie, stanowi zmianę Regulaminu Dodatkowego. 

7. Operator może wprowadzić limity transferu środków pieniężnych w ramach Usługi 

doładowania, różniące się od limitów określonych przez PayPal w ramach Usługi zasilenia. 

§ 4. Zaprzestanie świadczenia Usługi dodatkowej 

1. Operator może wypowiedzieć Umowę w całości, a więc również z uwzględnieniem usług 

świadczonych na podstawie Regulaminu Dodatkowego, zgodnie z postanowieniami § 57 

Regulaminu. 

2. Operator jest uprawniony do częściowego wypowiedzenia Umowy również wyłącznie 

w zakresie odnoszącym się do Usługi dodatkowej, które to wypowiedzenie skutkować 

będzie odebraniem Użytkownikowi możliwości korzystania z Usługi dodatkowej przy 

jednoczesnym zachowaniu przez tego Użytkownika statusu strony Umowy w odniesieniu 

do innych usług płatniczych świadczonych przez Operatora na rzecz tego Użytkownika, 

jeżeli: 

a. Operator ustali, że Użytkownik korzysta z Usługi dodatkowej z naruszeniem 

Regulaminu, Regulaminu Dodatkowego, w tym w szczególności postanowień 

zawartych w § 2 pkt. 2 oraz 6 Regulaminu Dodatkowego przepisów prawa lub reguł 

uczciwego obrotu; 

b. Operator ustali, iż w związku z korzystaniem z Usługi dodatkowej lub Usługi 

zasilenia Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub informacje bądź posłużył się 

nieprawdziwymi, sfałszowanymi lub nieważnymi dokumentami; 

c. wytyczne organów państwowych lub zalecenia tych organów wymagają 

zakończenia współpracy związanej ze świadczeniem Usługi dodatkowej na rzecz 

Użytkownika; 

d. stwierdzenia lub powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik korzysta 

z Usługi dodatkowej lub Usługi zasilenia w celach związanych z popełnianiem 

czynów bezprawnych lub że korzystanie przez Użytkownika z tych usług stwarza 

ryzyko wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, w szczególności 

ekonomicznego lub informatycznego, innych Użytkowników, Operatora lub osób 

trzecich, 

e. dalsze świadczenie Usługi dodatkowej będzie niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie PayPal.  



 

 

3. Do częściowego rozwiązania umowy ramowej, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 

odpowiednio stosuje się postanowienia § 57 Regulaminu, tj. postanowienia dotyczące 

całkowitego rozwiązania umowy ramowej. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Do zmiany Regulaminu Dodatkowego odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu 

w zakresie wprowadzania zmian do umowy ramowej, tj. § 64 tegoż. 

2. Zamiar zaprzestania świadczenia Usługi dodatkowej traktowany jest jak zmiana warunków 

Umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, który zaakceptował Regulamin 

Dodatkowy, wobec czego do uchylenia Regulaminu Dodatkowego odpowiednio stosuje się 

postanowienia w zakresie wprowadzania zmian do Regulaminu.  

3. W zakresie nieobjętym Regulaminem Dodatkowym odpowiednio stosuje się wynikające 

z Regulaminu postanowienia Umowy oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 

w tym zawarte w Ustawie. 

4. Jeżeli dojdzie do kolizji postanowień Regulaminu Dodatkowego oraz postanowień 

Regulaminu, w odniesieniu do Usługi dodatkowej pierwszeństwo mają postanowienia 

Regulaminu Dodatkowego. 

 

 


