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Regulamin iCash.pl - Ogólne warunki współpracy
§1 Deﬁnicje
a) Usługodawca – iCommerce sp. z o.o. sp. k. świadczący usługi w zakresie płatności
internetowych.
b) Serwis – platforma internetowa udostępniona pod adresem iCash.pl, prowadzona
przez Usługodawcę, umożliwiająca realizację płatności 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 Transakcji za
pośrednictwem Systemu Płatności Usługodawcy.
e) Transakcja – jednostkowa indywidualna umowa sprzedaży lub świadczenia usługi,
z tytułu której następuje płatność przez Klienta na rzecz Partnera.
f) System Płatności – rozwiązanie techniczne przetwarzania płatności dostępne za
pośrednictwem Serwisu, udostępniane Partnerowi przez Usługodawcę.

§2 Rozpoczęcie współpracy
1. Partner po utworzeniu konta w Serwisie ma obowiązek potwierdzenia

autentyczność swojego adresu mailowego.
2. Założenie konta w Serwisie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza, że Partner zapoznał się z jego treścią

i ją akceptuje.
4. Usługodawca udostępnia Partnerowi panel dostępny po zalogowaniu się w

Serwisie, dzięki któremu Partner będzie miał dostęp do statystyk Transakcji oraz
całej funkcjonalności technicznej niezbędnej do wdrożenia Systemu Płatności.
5. Otrzymanie dostępu do danego Systemu Płatności, wymaga akceptacji odrębnego

regulaminu właściwego dla danej usługi.
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§3 Współpraca
1. Usługodawca zobowiązuje się do pośredniczenia w Transakcjach pomiędzy

Partnerem a Klientami za pomocą Systemu Płatności.
2. Szczegóły współpracy są ujęte w odrębnym regulaminie dla danego Systemu

Płatności.
3. Partner zobowiązuje się, że będzie korzystał z Systemu Płatności zgodnie z

regulaminem danego Systemu Płatności, obowiązującymi przepisami prawa
polskiego i międzynarodowego, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia
społecznego.
4. Usługodawca jest jedynie pośrednikiem płatności i to na Partnerze spoczywa pełna

i wyłączna odpowiedzialność za sposób wykorzystania Systemu Płatności.
5. Usługodawca nie jest stroną w sporach między Klientami a Partnerem.
6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności przed Partnerem i Klientami za

niewłaściwe lub niezgodne z obowiązującym prawem wykorzystanie Systemu
Płatności.
7. Usługodawca wypłaca Partnerowi środki z Transakcji według odrębnych ustaleń

znajdujących się w odpowiedniej zakładce Panelu lub odrębnym regulaminie
świadczenia usług.
8. Usługodawca ma prawo nie wypłacić środków, jeżeli istnieją podejrzenia, że

zostały one zebrane z naruszeniem punktu 3.3 niniejszego regulaminu.
9. Koszta wszelkich reklamacji z tytułu przeprowadzonych Transakcji 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 kosztów.
10. Partner zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych przez

okres trwania współpracy oraz okres 5 (pięciu) lat od daty ustania jej
obowiązywania. W szczególności Partner zobowiązuje się do nie wykorzystywania
Informacji Poufnych takich jak: informacji otrzymanych od Usługodawcy
dotyczących danych technicznych, technologicznych, ekonomicznych,
ﬁnansowych, handlowych, prawnych, organizacyjnych, danych osobowych i
każdych innych informacji, otrzymanych lub powierzonych, bądź pozyskanych
przez Partnera do korzystania i/lub przetwarzania w związku z realizacją
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współpracy, niezależnie od ich formy, źródła i sposobu pozyskania.
§4 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin reguluje zasady współpracy pomiędzy 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. Usługodawca jest uprawiony do jednostronnej zmiany regulaminu z ważnych

przyczyn, w tym wszystkich uregulowań, załączników czy też regulaminów
odrębnych w każdym momencie. O zmianie regulaminu Usługodawca poinformuje
Partnera w panelu Serwisu.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą

przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Partner i Usługodawca zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów.

W przypadku niemożności takowego, rację ustala Sąd właściwy dla siedziby
Usługodawcy.
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