Załącznik nr 7A
Regulamin Usługi PayU
(...)
1.8. W ramach Usługi PayU możliwe jest:
a. dokonanie przez Kupujących zapłaty za Towar i inne usługi oferowane w ramach Allegro z
wykorzystaniem udostępnionych przez Operatora płatności kanałów płatności
obsługiwanych przez dostawców usług płatniczych, w tym z użyciem:


karty płatniczej akceptowanej przez bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe
współpracujące w ramach Usługi PayU, w przypadku płatności za Towary w wybranych
kategoriach,



innych metod płatności udostępnionych przez Operatora płatności.
b.realizacja wypłat na polecenie Użytkownika w drodze przelewu bankowego na
zdefiniowany przez Sprzedającego rachunek bankowy, o którym mowa w artykule 5.2.
c. opłacenie prowizji i opłat należnych Allegro.pl z tytułu usług świadczonych w ramach
Allegro, o ile Allegro.pl udostępni taką funkcjonalność.
d. realizacja wypłat na polecenie Użytkownika w drodze przelewu bankowego na
zdefiniowany przez Sprzedającego rachunek bankowy Zbiórki lub Celu w ramach Allegro
Lokalnie.
(...)
1.13. Z zastrzeżeniem artykułu. 1.8. lit. C i D Usługa PayU nie może być wykorzystywana do
realizacji innych płatności, aniżeli spłata zobowiązań Kupujących, które wynikają
bezpośrednio z umów zawartych w ramach Transakcji oraz do wypłaty zgodnie z artykułem
5.
(...)
5.2. Operator płatności realizuje wypłatę środków zaewidencjonowanych w ramach
narzędzia rozliczeniowego Użytkownika nie później niż w terminie do końca następnego
dnia roboczego po otrzymaniu przez Operatora płatności zlecenia wypłaty od Użytkownika.
Momentem otrzymania zlecenia wypłaty jest:
a. moment, w którym zlecenie przekazane przez Użytkownika zostało otrzymane przez
Operatora płatności- w przypadku wskazanym w artykule 5.5.lit a)

b. początek dnia wskazanego przez Użytkownika w formularzu konfiguracyjnym- w
przypadku wskazanym w artykule 5.5. lit. b), 5.6 i 5.7. W przypadku wskazanym w artykule
5.5. lit a) Użytkownik nie może odwołać zlecenia wypłaty od momentu otrzymania go przez
Operatora płatności. W przypadku wskazanym w artykule 5.5 lit. b), 5.6 i 5.7. Użytkownik
może odwołać zlecenie wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia
rozliczeniowego nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty
wskazany przez Użytkownika.
c. początek dnia następującego bezpośrednio po zakończeniu terminu Zbiórki realizowanej w
ramach Allegro Lokalnie.
W przypadku gdy Operator płatności otrzymuje zlecenie wypłaty w dniu niebędącym dla niego
dniem roboczym, uznaje się, że zlecenie wypłaty zostało otrzymane pierwszego dnia
roboczego po tym dniu.
(...)
5.17. Sprzedający działający w ramach Allegro Lokalnie, w przypadku chęci skorzystania z
Usługi PayU w ramach Ogłoszenia, zobowiązany jest, za pomocą odpowiedniego narzędzia
udostępnianego w ramach Allegro, wyrazić zgodę i upoważnić Allegro.pl do przekazania
Operatorowi płatności polecenia zapłaty ze środków zgromadzonych w ramach narzędzia
rozliczeniowego 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 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
odpowiada bieżącym należnościom Sprzedającego względem Allegro.pl wskazanym na
Koncie.
5.18. W związku z postanowieniami artykule 5.17. powyżej Sprzedający działający w ramach
Allegro Lokalnie może żądać od Operatora płatności zwrotu kwoty pobranej zgodnie z
artykułem 5.17. Sprzedający bezwarunkowo może wystąpić o zwrot, o którym mowa w
niniejszym artykule w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia narzędzia rozliczeniowego. Zwrot
obejmuje pełną kwotę wykonanej transakcji płatniczej. Operator płatności dokonuje zwrotu
w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu.
Wypłata na rzecz beneficjenta w ramach Zbiórek Allegro Lokalnie
5.19. W ramach Zbiórek organizowanych w Allegro Lokalnie, w związku z umową zawartą
pomiędzy Użytkownikiem a Allegro.pl na podstawie Załącznika nr 13 Regulaminu Allegro
Lokalnie, Operator płatności dokonuje wypłaty środków na wskazany przez organizatora
Zbiórki rachunek w ramach wypłaty jednorazowej, wyłącznie po zakończeniu planowanego
okresu Zbiórki oraz zgodnie z artykułem 5.2. lit c) powyżej.
5.20. Zważywszy na postanowienia Załącznika nr 13 Regulaminu Allegro Lokalnie, w
przypadku gdy pomimo upływu terminu Zbiórki, Użytkownik nie zbierze planowanej kwoty na
daną Zbiórkę, wówczas Operator płatności przekaże zebrane dotychczas środki na rachunek

bankowy wskazany przez organizatora innej Zbiórki zgodnie z postanowieniami art. 10.14 10.17 Załącznika nr 13 Regulaminu Allegro Lokalnie.
5.21. Do realizacji wypłat na daną Zbiórkę lub Cel w ramach Allegro Lokalnie nie stosuje się
postanowień o wypłatach niestandardowych określonych w artykułach 5.6.-5.8. Regulaminu.
(...)

