Załącznik nr 7B
Regulamin Usługi Przelewy24
(...)
5.16. Sprzedający działający w ramach Allegro Lokalnie, w przypadku chęci skorzystania z
Usługi Przelewy24 w ramach Ogłoszenia, stosownie do wymogów Regulaminu Allegro
zawartych w Załączniku nr 13, zobowiązany jest, za pomocą odpowiedniego narzędzia
udostępnianego w ramach Allegro, wyrazić zgodę i upoważnić Allegro.pl do przekazania
PayPro polecenia zapłaty z rachunku płatniczego Sprzedającego należności Allegro.pl z tytułu
opłat i prowizji za korzystanie z Allegro, o których mowa w Załączniku nr 4 oraz Załączniku nr
13 do Regulaminu Allegro. W przypadku wyrażenia zgody przez takiego Sprzedającego, opłaty
i prowizje za korzystanie z Allegro pobierane będą w możliwie najkrótszym terminie po
zaistnieniu zdarzenia skutkującego naliczeniem opłat i prowizji, o których mowa powyżej.
Kwota pobrania każdorazowo odpowiadać bieżącym należnościom takiego Sprzedającego
względem Allegro.pl wskazanym na Koncie.
5.17. Sprzedający działający w ramach Allegro Lokalnie może w każdym czasie wycofać zgodę
na polecenia zapłaty, o której mowa w artykule 5.16 powyżej. Po otrzymaniu oświadczenia o
cofnięciu tej zgody, PayPro nie zrealizuje kolejnych transakcji płatniczych zleconych przez
Allegro.pl a dotyczących obciążenia rachunku płatniczego takiego Sprzedającego z tytułu opłat
i prowizji za korzystanie z Allegro.
5.18. Cofnięcia przez Sprzedającego działającego w ramach Allegro Lokalnie zgody na
polecenia zapłaty zgodnie z artykułem 5.17 powyżej, nie będzie równoznaczne z
wypowiedzeniem Umowy ramowej przez Sprzedającego, chyba że Sprzedający jednocześnie
ze złożeniem takiego oświadczenia o cofnięciu zgody złoży też oświadczenia o wypowiedzeniu
Umowy ramowej. Mając jednak na uwadze postanowienia artykułu 4.15 Załącznika nr 13 do
Regulaminu Allegro, takie cofnięcie tej zgody będzie stanowiło podstawę do wypowiedzenia
przez PayPro Umowy ramowej poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie
elektronicznej na adres poczty elektronicznej PayPro wskazany w artykule 1.1. lub na piśmie
na adres PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
5.19. W związku z postanowieniami artykułu 5.16. powyżej Sprzedający działający w ramach
Allegro Lokalnie może żądać od PayPro zwrotu kwoty pobranej zgodnie z artykułem 5.16.
Sprzedający bezwarunkowo może wystąpić o zwrot, o którym mowa w niniejszym artykule,
w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku płatniczego. Zwrot, obejmuje pełną kwotę
wykonanej transakcji płatniczej. PayPro dokonuje zwrotu w terminie 10 dni roboczych od
dnia otrzymania żądania zwrotu.
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