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Regulamin iCash.pl – Płatności SMS
§1 Deﬁnicje
a) Usługodawca – iCommerce sp. z o.o. sp. k. świadczący usługi w zakresie płatności SMS Premium.
b) Serwis – platforma internetowa udostępniona pod adresem iCash.pl, prowadzona przez
Usługodawcę, umożliwiająca realizację płatności SMS Premium przez Klienta na rzecz Partnera.
c) Partner – osoba ﬁzyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która zaakceptowała niniejszy
regulamin.
d) Klient – osoba ﬁzyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która skorzystała z usługi lub
zakupiła towar Partnera i dokonała płatności korzystając z SMS Premium.
e) SMS Premium – usługa mikropłatności, gdzie opłata pobierana jest po wysłaniu krótkiej wiadomość
tekstowej na Numer Skrócony, dostępna na telefony komórkowe wszystkich Operatorów GSM w
Polsce. Wiadomość wysłana na określony Numer Skrócony umożliwia Klientowi otrzymanie SMS-a
Zwrotnego lub bezpośrednią realizację płatności.
f) Operatorzy – podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne dla telefonii komórkowej w ramach
koncesji na terenie Polski.
g) Numer Skrócony – specjalny numer GSM o podwyższonej opłacie, dedykowany dla konkretnej
usługi SMS Premium. Wysokość opłaty zależy od cennika Operatorów dla danego numeru GSM.
h) SMS Zwrotny – wiadomość SMS wysłana przez Partnera do Klienta za pośrednictwem Serwisu
Usługodawcy, będąca odpowiedzią na uprzednio wysłany przez Klienta SMS na Numer Skrócony.

§2 Rozpoczęcie współpracy
1. Do zawarcia umowy niezbędne są akceptacja „Regulamin iCash.pl - Ogólne warunki współpracy”,
posiadania konta w serwisie iCash.pl oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
2. Partner ma obowiązek przed uruchomieniem usługi poprawnie wypełnić wszystkie pola w
formularzu utworzenia nowej usługi serwisu iCash.pl

§3 Współpraca
1. Partner zobowiązuje się, że będzie korzystał z Serwisu w zgodzie z zasadami ujętymi w niniejszym
regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa polskiego i międzynarodowego, a w szczególności
prawa telekomunikacyjnego, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,.
2. Partner w przypadku korzystania z usługi SMS Premium ma obowiązek, aby w widocznym miejscu
zamieścić informacje, takie jak:
a. Informację, za jaką usługę lub produkt płaci Klient.
b. Cenę brutto SMS-a Premium wyrażoną liczbowo, zapisaną czcionką o wielkości minimum 60%
wielkości czcionki Numeru Skróconego.
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c. Treść SMS-a Premium.
d. Zasady korzystania z usługi SMS Premium.
e. Adres e-mail lub link do formularza pomocy lub reklamacji.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedopełnienia obowiązku Partnera z
punktu 2.2.
4. Usługodawca ma prawo do zawieszenia usługi SMS Premium przypisanej do danego Partnera w
każdej chwili i w przypadku podjęcia takiego kroku, Usługodawca poinformuje Partnera
niezwłocznie drogą elektroniczną.
5. Partnerowi zabronione jest samodzielne wykonywanie płatności w celu tworzenia tzw. „sztucznego
ruchu”.
6. Usługodawca jest jedynie pośrednikiem płatności i to na Partnerze spoczywa pełna
odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi SMS Premium.
7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności przed Partnerem i Klientami za niewłaściwe lub
niezgodne z obowiązującym prawem wykorzystanie usługi SMS Premium.
8. Usługodawca nie jest stroną w sporach pomiędzy Klientami a Partnerem.
9. Usługodawca wypłaca Partnerowi środki za zrealizowane Transakcje według rozliczenia z Panelu.
Środki zebrane w danym miesiącu kalendarzowym można wypłacić w całości dopiero w następnym
miesiącu kalendarzowym po dwudziestym pierwszym dniu tego miesiąca.
10. Usługodawca ma prawo do nie wypłacenia środków, jeżeli istnieją jakiekolwiek podejrzenia, że
zostały one zebrane z naruszeniem warunków niniejszego regulaminu.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela rekompensat w przypadku awarii wynikłej
z winy Operatorów GSM lub z innych przyczyn od niego niezależnych.
12. Koszta wszelkich reklamacji pokrywa Partner. Usługodawca ma prawo zwrócić Klientowi pobraną
opłatę ze środków Partnera. Jeżeli koszta reklamacji przekroczą zebrane przez Partnera środki,
Usługodawca ma prawo żądać od Partnera pokrycia dodatkowych kosztów.

§4 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin reguluje zasady współpracy między Usługodawcą a Partnerem za
pośrednictwem Serwisu.
2. Współpraca może zostać w każdej chwili wypowiedziana przez obie strony bez podania przyczyny.
3. Wszelkie należności ﬁnansowe, które są wynikiem współpracy, zostają rozliczone według zasad
opisanych w niniejszym regulaminie.
4. W zakresie nieuregulowanym w nieniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Partner i Usługodawca zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów. W przypadku
niemożności takowego rację ustala sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
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