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Warunki i postanowienia dotyczące użytkowania systemu Payee Manager na platformie 
GlobalPay  

Custom House (UK) Limited („my”, „nas” lub „nasz”) oferuje odbiorcom dostęp do naszej witryny internetowej 
(„witryna”) zgodnie z następującymi warunkami i postanowieniami („Warunki” lub „Umowa”).  

Zaznaczając „ZGADZAM SIĘ” poniżej odbiorca zgadza się na następujące warunki. 

Wprowadzenie.  
Udostępniliśmy tę platformę odbiorcom jako udogodnienie dla naszych klientów, dla których my lub jedna z naszych 
jednostek stowarzyszonych świadczymy usługi płatności i usługi walutowe. Nasi klienci zwrócili się do nas z prośbą 
o dokonanie w ich imieniu płatności na rzecz odbiorcy. W celu dokonania tych płatności odbiorca musi odwiedzić 
naszą witrynę i przekazać informacje, które my lub zewnętrzni usługodawcy uznamy za konieczne. Niniejszy 
Regulamin opisuje warunki i postanowienia dotyczące dostępu do niniejszej witryny i jej użytkowania przez odbiorcę. 
Dokonując płatności w imieniu naszych klientów my lub nasze jednostki stowarzyszone działamy 

w charakterze usługodawcy dla naszych klientów – a nie usługodawcy dla odbiorcy. Akceptujemy i realizujemy 
instrukcje dotyczące płatności wyłącznie od naszych klientów i nie będziemy realizować instrukcji dotyczących 
płatności od odbiorcy ani w inny sposób świadczyć usług płatniczych na rzecz odbiorcy.  

Informacje na temat odbiorcy płatności Za prawidłowość i kompletność informacji na temat odbiorcy 
odpowiedzialny jest wyłącznie odbiorca. Odbiorca przyjmuje do wiadomości i rozumie, że jeśli nie przekaże 
prawidłowych informacji i nie zadba o ich aktualność, może to prowadzić do opóźnienia lub niedostarczenia płatności.  

Procedury bezpieczeństwa; Powiadomienia i zwolnienie z odpowiedzialności  
Odbiorca zobowiązuje się:  

• przestrzegać wszystkich procedur bezpieczeństwa obowiązujących w witrynie; dbać o bezpieczeństwo 
wszystkich haseł; oraz niezwłocznie powiadomić nas w przypadku gdy osoba uprawniona do 
reprezentowania odbiorcy straci dane uprawnienia;  

• powiadomić nas o wszystkich faktycznych lub domniemanych nieprawidłowościach lub niedokładnościach 
w informacjach na temat odbiorcy, niezwłocznie po tym jak odbiorca dowie się o nieprawidłowości lub 
niedokładności lub zacznie przypuszczać ich obecność;  

• zwolnić nas i naszego klienta, a także odpowiednio nasze jednostki zależne, jednostki stowarzyszone, kadrę 
kierowniczą, pracowników i pełnomocników, z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, 
w tym kosztów obsługi prawnej i wydatków związanych lub wynikających z (a) wszelkich niedokładnych 
informacji przekazanych przez odbiorcę, lub (b) (i) niezgodnego z prawem lub niedbałego użytkowania 
witryny przez odbiorcę; (ii) celowego niewłaściwego użytkowania witryny przez odbiorcę; lub (iii) naruszenia 
przez odbiorcę niniejszych Warunków. 

Własność intelektualna.
Odbiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie prawa autorskie i inna prawa własności intelektualnej 
związane z witryną są i pozostaną naszą wyłączną własnością. Odbiorca zobowiązuje się nie zezwalać żadnemu 
podmiotowi zewnętrznemu na użytkowanie witryny. Odbiorca nie może bezpośrednio lub pośrednio dekompilować, 
rozdzielać na elementy składowe, dokonywać inżynierii wstecznej ani w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy 
lub wewnętrzne mechanizmy witryny.  

Wyłączenie odpowiedzialności. 
ODBIORCA ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE WITRYNA JEST OFEROWANA W JEJ OBECNYM STANIE I WEDŁUG 
DOSTĘPNOŚCI. NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE WITRYNA SPEŁNI WYMAGANIA ODBIORCY LUB 
UŻYTKOWANIE WITRYNY BĘDZIE STALE MOŻLIWE, TERMINOWE, BEZPIECZNE I WOLNE OD BŁĘDÓW; ANI 
NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI ODNOŚNIE DO WYNIKÓW POZYSKIWANYCH DZIĘKI UŻYTKOWANIU 
WITRYNY ANI PRAWIDŁOWOŚCI I DOKŁADNOŚCI INFORMACJI POZYSKIWANYCH ZA POŚREDNICTWEM 
WITRYNY. ZASTRZEGAMY SOBIE WSZELKIE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŹNE, DOROZUMIANE, JAK 
I USTAWOWE, W ODNIESIENIU DO WITRYNY, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI 
RYNKOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, 
TYTUŁU, BRAKU NARUSZEŃ PRAW PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH. 
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Ograniczenie odpowiedzialności. 
ODBIORCA ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD 
POŚREDNICH, UBOCZNYCH, SPECJALNYCH, NASTĘPCZYCH ANI PRZYKŁADOWYCH, W TYM 
W SZCZEGÓLNOŚCI SZKÓD DOTYCZĄCYCH UTRACONYCH DANYCH LUB UTRACONYCH KORZYŚCI 
WYNIKAJĄCYCH Z ALBO ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM PRZEZ ODBIORCĘ WITRYNY LUB WSZELKICH 
INNYCH MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z WITRYNĄ. NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC 
ODBIORCY WYNIKAJĄCA Z WSZELKICH EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ OPARTYCH NA DOWOLNEJ 
PODSTAWIE PRAWNEJ NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ 5000 USD. NIEKTÓRE 
SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA BĄDŹ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. 
Z TEGO WZGLĘDU, WYŁĄCZNIE JEŻELI JEST TO WYMAGANE PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, 
NIEKTÓRE ALBO WSZYSTKIE WYŁĄCZENIA BĄDŹ OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ DANEGO 
ODBIORCY. 

Poufność danych.  
odbiorca rozumie, że: (i) możemy wykorzystywać lub ujawniać dane podane przez odbiorcę w celu świadczenia usług 
naszym klientom; (ii) możemy udostępniać dane odbiorcy naszym jednostkom stowarzyszonym i usługodawcom 
zewnętrznym; (iii) dane odbiorcy mogą być przekazywane poza teren kraju, w którym przebywa odbiorca. 
Przetwarzanie, wykorzystywanie, ujawnianie i przechowywanie przez nas danych osobowych będzie dokonywane 
w sposób zgodny z Oświadczeniem o ochronie prywatności w sieci WUBS, które przedstawiono odbiorcy wraz 
z niniejszymi Warunkami. Jeżeli odbiorca postanowi nie ujawniać nam swoich danych lub nie wyraża zgody na 
niniejsze warunki, nie może on korzystać z witryny.  

Postanowienia dodatkowe.  
• Moc wiążąca. Odbiorca potwierdza, że niniejsze Warunki mają moc wiążącą wobec odbiorcy, i że korzystanie 

przez odbiorcę z witryny będzie podlegać Warunkom. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy 
będzie niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na wykonalność żadnego z jej pozostałych postanowień. 

• Zmiany. Możemy zmienić niniejsze Warunki poprzez publikację zmienionych warunków w witrynie. 
• Zakres obowiązywania zasad systemów płatności. Odbiorca potwierdza, że obowiązują go zasady, którym 

podlega system bankowości w kraju, w którym przebywa odbiorca (w Stanach Zjednoczonych zasady Krajowego 
Stowarzyszenia Zautomatyzowanych Izb Rozrachunkowych (National Automated Clearing House Association [ 
NACHA]) i wszelkich właściwych regionalnych Stowarzyszeń Zautomatyzowanych Izb Rozrachunkowych albo 
właściwej izby rozrachunkowej, albo systemu przelewów).  

• Prawo właściwe. Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa Anglii i Walii, z wyłączeniem przepisów prawa 
zawartych w normach kolizyjnych. Odbiorca wyraża zgodę na to, by wszelkie spory pomiędzy odbiorcą i WUBS 
były rozstrzygane wyłącznie przez sąd z siedziba w Londynie w Anglii. Siła wyższa. Nie ponosimy 
odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z zobowiązania lub jego opóźnionej realizacji, wynikającego 
z przyczyn leżących poza naszą uzasadnioną kontrolą. 

• Brak zrzeczenia się postanowień. Opóźnienie lub zaniechanie skorzystania przez nas z jakiegokolwiek prawa 
lub uprawnienia z mocy niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tego prawa lub 
uprawnienia.  

• Zakaz cesji. Wszelkie przypadki przeniesienia niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody 
będą nieważne.  

• Przestrzeganie prawa. Odbiorca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, 
regulacji, rozporządzeń i kodeksów.  

PROSZĘ POTWIERDZIĆ ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI POPRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „ZGADZAM SIĘ” 
PONIŻEJ. JEŻELI ODBIORCA NIE ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NIE MOŻE ON KORZYSTAĆ 
Z WITRYNY W ŻADEN SPOSÓB.  


