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UMOWA O KORZYSTANIE Z KART PALIWOWYCH  

zawarta dnia  …………….. roku w …………………………… pomiędzy: 

 

1)                                                                                                                     (nazwa firmy) z siedzibą:  

 

                 ----------------------------------------------------------------------------------------------   (adres),  

                 ______________________________________________________________ 

 

zwaną dalej „Klientem”, reprezentowaną przez:                                                                                                                                   , 

2) Spółką […] z siedzibą w […], działającą na terenie Polski poprzez oddział […] (adres oddziału: […].) wpisany do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez […], pod numerem KRS […], NIP: […], zwaną dalej „[…]”, reprezentowaną przez […] 

 
3) Spółką […], z siedzibą w […], zarejestrowaną w rejestrze handlowym pod numerem […], posiadającą numer NIP […], zwaną dalej „[…]”, 
reprezentowaną przez […] 
   

   

§ 1. 
1. […] i […] oświadczają, że emitują i wydają Klientom karty systemu „[…]” oraz oferują Klientom możliwość rejestrowania przy użyciu Kart 

transakcji dokonywanych w placówkach Operatorów oraz następnie rozliczania tych transakcji. 
2. Klient oświadcza, że posiada środki finansowe bądź możliwość pozyskania środków finansowych, umożliwiających terminowe dokonywanie 

płatności za transakcje dokonane w wykonaniu niniejszej Umowy. 
 

§ 2. 
1. Niniejszą umową Strony regulują zasady nabywania przez Klienta od […] lub […] Towarów i Usług oferowanych przez Operatorów, 

rejestrowania takich transakcji przy użyciu Kart i rozliczania ich.  
2. Na zasadach określonych w tej Umowie i w załącznikach do niej […] i […] zobowiązują się do wydawania Klientowi Kart umożliwiających 

rejestrowanie pobranych przez Klienta u Operatorów towarów oraz świadczonych za ich pośrednictwem na rzecz Klienta usług i usług 
dodatkowych, wymienionych w Załączniku nr 3.  

3. Nabywanie towarów i usług następować będzie po cenach stosowanych przez Operatorów. Wykaz innych kosztów, jakie zobowiązany jest 
ponosić Klient, stanowi Załącznik nr 2 do tej Umowy. 

           
§ 3. 

1. […] i […] oświadczają, iż zgodnie z zawartą pomiędzy nimi umową, wszystkie wierzytelności […] wobec Klientów, wynikające z przepisów 
niniejszej umowy, zostały przelane na […]. 

2. Faktury za sprzedane (lub wydane Użytkownikowi) Towary i Usługi będą wystawiane przez […] z dołu, a płatność określonych w nich kwot 
będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez […].  

3. W przypadku nabycia Towarów i Usług w Polsce, poza siecią […] lub za granicą, łączne obciążenie Klienta za dany okres rozliczeniowy będzie 
podane w Nocie Obciążeniowej wyrażonej w PLN, będącej sumą faktur VAT dla poszczególnych krajów zakupu.  

4. Klient udziela […] zabezpieczenia płatności, do jakich zobowiązany jest na podstawie tej Umowy, w formie i wysokości wskazanej w Załączniku 
nr 2. Klient zobowiązany jest do utrzymywania udzielonego zabezpieczenia przez cały czas trwania tej Umowy. 

 
§ 4. 

1. […] oświadcza, że utworzyła i administruje stroną internetową umożliwiającą Klientowi elektroniczne zarządzanie Kartami w zakresie 
określonym w Instrukcji użytkowania Kart […] paliwowych dostępnej na stronie […]. 

 
§ 5. 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony / określony, w terminie :………………………………………………………… . Umowa może zostać rozwiązana 
w trybach i terminach wskazanych w Załączniku nr 1. 

 
§ 6. 

1. Umowa stanowi całkowite porozumienie pomiędzy Stronami dotyczące jej przedmiotu i zastępuje wszystkie uprzednie umowy i porozumienia 
pomiędzy Stronami w zakresie, który reguluje.  

2. W przypadku rozbieżności lub niespójności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a treścią Regulaminów i innych Załączników stanowiących jej 
część, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 

3. Umowa zostanie podpisana w następujący sposób: Klient podpisze umowę w wersji papierowej (tj. z zachowaniem formy pisemnej) w dwóch 
egzemplarzach i przekaże je do […]. […] uprawnieni są do podpisania otrzymanej od Klienta umowy - każdy wedle swojego wyboru - w wersji 
papierowej (tj. z zachowaniem formy pisemnej) albo w formie elektronicznej (tj. z wykorzystaniem” podpisu elektronicznego” albo 
„zaawansowanego podpisu elektronicznego” albo „kwalifikowanego podpisu elektronicznego”). W przypadku podpisania umowy przez […] w 
formie elektronicznej, podpisana umowa wraz ze stosownymi certyfikatem (-ami) zostanie wysłana e-mailem na wskazany w umowie adres 
poczty elektronicznej Klienta, co będzie równoznaczne z doręczeniem Klientowi podpisanego egzemplarza umowy. W odpowiedzi na 
przedmiotowy e-mail Klient może zażądać przesłania przesyłką zwykłą pocztową wydrukowanej wersji podpisanej umowy. W przypadku 
podpisania umowy przez […] w wersji papierowej (z zachowaniem formy pisemnej) jeden egzemplarz takiej podpisanej umowy zostanie 
przesłany do Klienta przesyłką zwykłą pocztową. Strony zgodnie postanawiają, że pierwsze użycie karty przyznanej Klientowi potwierdza 
wcześniejsze otrzymanie przez Klienta podpisanej przez […] umowy. 



TRS1118 

2 
11.2018 

4. Z zastrzeżeniem postanowień Załącznika nr 1, zmiany treści umowy dokonywane są w drodze oświadczenia […] złożonego Klientowi 
w wybranej przez […] formie. Zmiana taka wiąże Strony od daty wskazanej w przedmiotowym oświadczeniu, jednak nie wcześniej niż po 
30 dniach od daty doręczenia tego oświadczenia, o ile Klient w powyższym terminie nie sprzeciwi się jej wprowadzeniu; w takim przypadku 
Umowa ulega rozwiązaniu po trzydziestu dniach od daty dostarczenia przez Klienta do […] pisemnego – pod rygorem nieważności - 
oświadczenia zawierającego sprzeciw wobec proponowanej zmiany. 

5. Jeśli pomimo brzmienia § 6 pkt 4, Strony zawierają aneks za zgodnym oświadczeniem Stron tryb podpisywania umowy określony w § 6 pkt 3 
ma zastosowanie do zmiany treści umowy. 
 

 
§ 7. 

Wszelkie informacje dotyczące Umowy oraz związanych z nią transakcji będą traktowane przez Strony jako poufne, chyba że ich udostępnienie 
nastąpiło za zgodą Stron lub jest wymagane przez obowiązujące prawo. 
 

§ 8. 
Umowa oraz czynności związane ze sprzedażą Towarów i Usług przy użyciu Karty będą podlegały prawu polskiemu, z wyłączeniem zastosowania 
przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, podpisanej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286). 
 

§ 9. 
1. Umowa została podpisana w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla […] i dla Klienta.  
2. Wszystkie Załączniki stanowią integralną część Umowy. 
3. Wszystkie kwestie sporne pozostające w związku z niniejszą Umową będą przedstawiane do rozstrzygnięcia właściwemu rzeczowo sądowi 

powszechnemu siedziby […].  

 

 

 

 

[…………………………]                  [……………………………….]                       Klient 

 

 

 

_____________________               _____________________                                               _____________________ 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 Załącznik nr 1: Regulamin wydawania i posługiwania się kartami systemu „[…]” oraz dokonywania i rozliczania transakcji zawartych przy 
użyciu tych kart wraz załącznikiem nr 1 do Regulaminu – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 Załącznik nr 2: Płatności 
 Załącznik nr 3: Usługi dodatkowe 
 Załącznik nr 4: Szczególne warunki ubezpieczenia śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku kierowcy na potrzeby programu kart paliwowych 

[…] 

 Załącznik nr 5: Ceny/Rabaty    
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Załącznik nr 1 

Regulamin 
wydawania i posługiwania się kartami systemu „[…]” oraz dokonywania i rozliczania transakcji zawartych przy użyciu tych kart 

§ 1. 
[Postanowienia ogólne] 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i posługiwania się Kartami systemu „[…]”, a także zasady dokonywania i rozliczania 
transakcji zawartych przy użyciu tych kart. 

2. W związku z obsługą kart systemu […] i w celu wykonywania Umowy […] gromadzić będzie dane osobowe następujących osób: 
a) osób reprezentujących klienta oraz osób podpisujących Umowę w imieniu klienta, a także dane osób, w szczególności wspólników 

i członków organów spółek ujawnione w KRS 
b) Klientów, będących osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, oraz 
c) osób, których dane zostaną ujawnione przez klienta w celu umieszczenia ich na kartach imiennych, w przypadku skorzystania 

przez Klienta z oferty kart imiennych.  
3. Dane wskazane w ustępie 2 przetwarzane będą przez […] jako administratorów danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 
L119/1; dalej „Ogólne rozporządzenie”).  

4. […] wykonują obowiązek informacyjny w stosunku do osób wskazanych w ustępie 2 poprzez załączenie do Regulaminu klauzuli 
informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. 

5. Klient zobowiązany jest udostępnić klauzulę informacyjną wszystkim osobom, których dane ujawnił […]. Osoby których dane zostaną 
ujawnione przez Klienta w celu umieszczenia ich na Kartach imiennych otrzymają klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych 
osobowych wraz z kartami. 

6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 

§ 2. 
[Definicje i tytuły] 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie oraz innych dokumentach składających się w sumie na treść Umowy o korzystanie z kart paliwowych […] 
określenia, o ile nie zostało to odrębnie wyraźnie ustalone, oznaczają: 

a) Operator - podmiot prowadzący jedną lub więcej stacji paliw objętych systemem […] oraz innego sprzedawcę Towarów lub Usług, wskazany 
przez […], rozliczający transakcje w systemie […]; Operator firmowany przez […]: Operatora będącego Spółką Zależną […], oraz Operatora 

niebędącego Spółką […] […], i który jednocześnie nie prowadzi żadnej stacji paliw objętej systemem […], lecz uzyskał status 
Operatora w wyniku wyznaczenia dokonanego przez […], a także  

 Operatora niebędącego Spółką […], a prowadzącego stację paliw na mocy odrębnej umowy franchisingowej, agencyjnej lub im 
podobnej zawartej z […]; 

c) Operator niefirmowany przez […] – Operatora niebędącego Operatorem firmowanym przez […];  

d) Stacja Agencyjna – każdą stację paliw wyznaczoną przez […] jako stację tego typu; informacja o tym, która stacja paliw jest Stacją 
Agencyjną dostępna jest w Dziale Kart Paliwowych […]; 

e) Użytkownik - Klienta oraz osoby, które zostały przez niego upoważnione do korzystania z Karty i składania w jego imieniu i na jego rzecz 
oświadczeń woli, a w szczególności nabywania Towarów i Usług dostępnych u Operatora. Wyrażenie to obejmuje także osoby posługujące się 
Kartami w sytuacjach określonych w § 5 ust. 3, Regulaminu. W szczególności Użytkownikiem jest osoba, której Klient ujawnił numer PIN. 
Czynności i oświadczenia woli składane przez Użytkowników posługujących się Kartą lub w stosunku do nich będą uważane za czynności 
i oświadczenia woli składane przez Klienta lub w stosunku do niego; 

f) Umowa – niniejszą umowę wraz ze składającymi się na jej treść załącznikami; 

g) Regulamin – niniejszy regulamin; 

h) Karta – kartę paliwową […] oznaczoną symbolem „[…]", wydaną Klientowi przez […], uprawniającą do nabywania Towarów i Usług na 
zasadach określonych w Umowie i służącą rejestrowaniu tych transakcji; 

i) PIN - osobisty numer identyfikacyjny związany z Kartą i umożliwiający dokonywanie czynności elektronicznego potwierdzenia transakcji; 

j) Równowartość w PLN - odnośnie cen i sum określonych w walucie innej niż PLN, równoważną wartość w PLN takiej ceny lub sumy, 
oznaczoną przez […]; 

k) Towary – towary, w tym Paliwa; w stosunku do Towarów niebędących rzeczami w rozumieniu prawa cywilnego przepisy Regulaminu 
dotyczące Towarów stosuje się odpowiednio; 

l) Paliwa – benzyny, LPG oraz oleje napędowe; 

m) Usługi - usługi bez względu na rodzaj dotyczących danej Karty ograniczeń przedmiotowych, istniejących zgodnie z § 4 ust. 8 poniżej; 

n) Szczególne Usługi – usługi świadczone przez […] na rzecz Klienta, polegające na wykonaniu przez […] określonych świadczeń na rzecz 
odpowiednich Operatorów, w wyniku czego Użytkownicy nabędą uprawnienia do przejazdu określonymi mostami, tunelami lub autostradami, 
bądź inne podobnej natury uprawnienia związane ze zwolnieniem z obowiązku spełnienia innego rodzaju świadczeń (w tym opłat), bez 
obowiązku dokonania przez tych Użytkowników wymaganych opłat lub innych świadczeń bezpośrednio na rzecz Operatorów, o ile dany 
Operator wyrazi zgodę na posłużenie się Kartą przez Użytkownika w celu uzyskania określonego uprawnienia. Z zachowaniem odrębności 
wynikających z § 4 ust. 6 poniżej, na gruncie niniejszego Regulaminu postanowienia Regulaminu odnoszące się do Usług będą miały 
odpowiednie zastosowanie do Szczególnych Usług. W tym zakresie ilekroć będzie mowa o Usługach dostępnych u Operatora lub 
podlegających wykonaniu przez Operatora należało będzie przez to rozumieć Szczególne Usługi dostępne u […] w związku z posłużeniem się 
Kartą u danego Operatora; 

o) Dzień roboczy - każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce; 

p) Limit Kredytowy – ustalana każdocześnie przez […] kwota stanowiąca dopuszczalną, maksymalną łączną wartość nierozliczonych transakcji 
dokonanych przez Klienta przy użyciu Kart. 

q) Limit Miesięczny - ustalana każdocześnie przez […] kwota stanowiąca dopuszczalną, maksymalną wartość transakcji dokonanych przez 
Klienta przy użyciu Kart w danym miesiącu; 

r) Limit Tygodniowy - ustalana każdocześnie przez […] kwota stanowiąca dopuszczalną, maksymalną wartość transakcji dokonanych przez 
Klienta przy użyciu Kart w danym tygodniu. 
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2. Tytuły paragrafów Regulaminu zostały zastosowane jedynie w celu ułatwienia posługiwania się nim i nie stanowią jego części, ani nie mogą 
być wykorzystywane dla interpretacji jego zapisów. 
 

§ 3. 
[Karty – rodzaje, zasady wydawania i korzystania] 

1. Karta jest własnością […]. 
2. Klient może otrzymać Kartę krajową uprawniającą do nabywania Towarów i Usług na terenie Polski oraz Kartę międzynarodową uprawniającą 

do nabywania Towarów i Usług w Polsce oraz poza jej granicami. 
3. W zależności od żądania Klienta możliwe jest wydanie następujących Kart krajowych bądź międzynarodowych: 

a) Karta przypisana do pojazdu – korzystającym z tej karty może być każdy Użytkownik posługujący się pojazdem o numerze 
rejestracyjnym wskazanym w Karcie, 

b) Karta imienna – korzystającym z tej Karty może być jedynie Użytkownik wskazany w Karcie, 
c) Karta na okaziciela – korzystającym z tej Karty może być każdy Użytkownik. 

4. Klient może w trakcie trwania Umowy zamówić nowe Karty składając […] zamówienie przez konto internetowe […] on-line. W przypadku 
braku możliwości złożenia zamówienia przez Internet Klient może złożyć w […] zamówienie pisemnie przesyłając je emailem na adres do 
korespondencji elektronicznej zgodnie z za załącznikiem 2. Nowe Karty wydane zostaną w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania 
przez […] zamówienia i po złożeniu/ustanowieniu stosownego zabezpieczenia (jeśli […] tego zażąda). 

5. Po otrzymaniu Karty imiennej winna ona zostać niezwłocznie podpisana imieniem i nazwiskiem przez Użytkownika wskazanego w Karcie. 
6. Dla każdej dostarczonej Karty Klient otrzyma w zamkniętej kopercie numer PIN, o ile Klient zażądał wygenerowania i przesłania numeru PIN. 

Klient będzie miał prawo ujawnić numer PIN innym Użytkownikom. Użytkownicy winni utrzymywać numery PIN w tajemnicy i nie ujawniać ich 
osobom trzecim, nie wyłączając pracowników Operatorów. 

7. Kartą może posługiwać się wyłącznie Użytkownik. 
8. Na Karcie wytłoczona zostanie liczba wskazująca rodzaj Towarów i Usług, do nabywania których dana Karta może być wykorzystana. 
9. Okres ważności Karty upływa z ostatnim dniem miesiąca wytłoczonego na Karcie. Po upływie okresu ważności Karty […], zgodnie z zasadami 

niniejszego Regulaminu, wymieni taką Kartę na nową. 
10. Klient nie może wykorzystywać Karty po upływie okresu jej ważności.  
11. Z Karty można korzystać po okazaniu jej Operatorowi. W celu potwierdzenia uprawnienia do posługiwania się Kartą, Użytkownik po 

dokonaniu transakcji wprowadzi numer PIN do czytnika (w przypadku elektronicznej akceptacji Karty). W przypadku ręcznej akceptacji Karty 
Użytkownik po dokonaniu transakcji podpisze tzw. voucher.  

12. Operator ma prawo zbadać zgodność numeru rejestracyjnego wytłoczonego na Karcie z numerem rejestracyjnym pojazdu, którym porusza się 
Użytkownik (w przypadku Karty przypisanej do pojazdu) oraz ocenić zgodność podpisu Użytkownika z wzorem widniejącym na Karcie 
(w przypadku Karty imiennej) i odmówić spełnienia świadczenia w razie stwierdzenia niezgodności. Nieskorzystanie przez Operatora 
z powyższych uprawnień nie zwalnia Klienta z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności z obowiązku zapłaty za 
Towary i Usługi nabyte z użyciem Karty. 

13. Szczegółowe zasady posługiwania się Kartą zawiera Instrukcja korzystania z Karty […] dostępna na stronie […] 
 

§ 4. 
[Zawieranie umów przy użyciu Kart] 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, Karty dostarczone Klientowi przez […] upoważniają Klienta (działającego osobiście lub 
przez innego Użytkownika), po przedstawieniu Karty Operatorowi, do nabywania na zasadach określonych poniżej, Towarów i Usług 
dostępnych u danego Operatora lub za jego pośrednictwem. 

2. Na podstawie Umowy sprzedającym Towary i świadczącym Usługi na rzecz Klienta, któremu wydano Kartę będzie: 
 w przypadku Towarów wydawanych w Polsce przez Operatora niefirmowanego przez […] bądź też wydawanych przez Operatora za 

granicą – […]; 

 w przypadku Towarów wydawanych w Polsce przez Operatora firmowanego przez […]; 
 w przypadku Usług podlegających wykonaniu w Polsce przez Operatora niefirmowanego przez […], bądź też podlegających 

wykonaniu przez Operatora za granicą – […]; 
 w przypadku Usług podlegających wykonaniu w Polsce przez Operatora firmowanego przez […] . 

3. Nabycie przez Klienta Towarów od […] poprzedzone będzie zawarciem umowy sprzedaży Towarów pomiędzy […] (w zależności od sytuacji, 
co precyzuje ust. 2 powyżej) reprezentowanym przez Klienta, a Operatorem działającym samodzielnie lub przez pełnomocnika (w tym innego 
Operatora). Zawarcie ostatnio wymienionej umowy sprzedaży Towarów nastąpi poprzez i z chwilą zakomunikowania Operatorowi przez 
Klienta (zgodnie z § 3 ust. 11 Regulaminu) o skorzystaniu z Karty w odniesieniu do wskazanych przez Klienta – a dostępnych u tego 
Operatora lub u Operatora, którego dany Operator reprezentuje - Towarów. W przypadku transakcji dokonywanych w odniesieniu do Paliw na 
Stacjach Agencyjnych Operatorem działającym przez pełnomocnika, o czym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, będzie […] Oddział w 
Polsce. […] upoważniają niniejszym Klienta (i działających w jego imieniu Użytkowników) do zawierania powyższych umów w ich imieniu i na 
ich rzecz. 

4. Na podstawie Umowy w celu nabycia dla siebie Towarów, Klient zobowiązany i uprawniony będzie w następstwie zawartej pomiędzy […] a 
Operatorem umowy (o której mowa w ust. 3 powyżej) do dokonania następujących czynności: 
a) W przypadku Towarów wydawanych Klientowi w Polsce przez Operatora niefirmowanego przez […], bądź też wydawanych przez 

Operatora za granicą, Klient uprawniony będzie do ich odbioru i posiadania w imieniu ich właściciela, którym będzie […]. Bezpośrednio po 
uzyskaniu posiadania, […] zobowiązuje się przenieść własność tych Towarów na Klienta za cenę określoną w § 6 Regulaminu. Poza 
odebraniem Towarów Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny, o której mowa powyżej; 

b) W przypadku Towarów wydawanych Klientowi w Polsce przez Operatora firmowanego przez […], Klient uprawniony będzie do ich odbioru 
i posiadania w imieniu ich właściciela, którym będzie […]. Bezpośrednio po uzyskaniu posiadania, […] zobowiązuje się przenieść własność 
tych Towarów na Klienta, za cenę określoną w § 6 Regulaminu. Poza odebraniem Towarów, Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny, 
o której mowa powyżej. 

5. Wykonanie na rzecz Klienta Usługi nastąpi w następstwie zawarcia umowy o świadczenie Usługi, na zasadach określonych poniżej i za cenę 
określoną w § 6 Regulaminu. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi nastąpi poprzez i z chwilą zakomunikowania Operatorowi przez Klienta 
(zgodnie z § 3 ust. 11 Regulaminu) o skorzystaniu z Karty w odniesieniu do wskazanych przez Klienta, a dostępnych u Operatora Usług. W 
zależności od statusu Operatora (zgodnie z ust. 2 powyżej), stronami umowy o świadczenie Usługi będą odpowiednio Klient i […] lub Klient 
i […], a Operator będzie tylko upoważnionym przez […] lub […] wykonawcą. 

6. Wykonanie na rzecz Klienta Szczególnych Usług będzie polegać na umożliwieniu Użytkownikowi skorzystania z określonych w § 2 ust. 1 lit. n) 
uprawnień bez konieczności dokonywania określonych świadczeń bezpośrednio na rzecz Operatora, ale w zamian za obowiązek dokonania 
płatności w tej samej lub równoważnej wysokości (ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 7 poniżej) przez Klienta na rzecz 
odpowiednio […], na zasadach określonych w Regulaminie. 
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7. W przypadku Towarów i Usług sprzedawanych lub wykonywanych w […], stronami umów sprzedaży Towarów lub umów o świadczenie Usług 
będą Klient i ostatni właściciele Towarów przed ich dostarczeniem lub bezpośredni dostawcy Usług (w zależności od przypadku). 

8. Lista wszystkich aktualnie dostępnych Usług Szczególnych publikowana jest na stronie internetowej pod adresem […] po zalogowaniu  
na indywidualne konto internetowe. […] zastrzegają sobie prawo do wycofania z obrotu w każdym czasie jakichkolwiek Towarów lub Usług. 

9. Przy użyciu jednej Karty Użytkownik ma prawo dokonywać nie więcej niż […] transakcji w ciągu doby oraz transakcji, których łączna wartość 
nie przekracza kwoty […] PLN w ciągu doby. Na potrzeby powyższego postanowienia przez dobę rozumie się okres 24 godzin począwszy od 
godziny 0:00 czasu UTC (Coordinated Universal Time). Na życzenie Klienta zgłoszone drogą mailową lub pisemną, […] może zmienić wartości 
limitów, o których mowa powyżej. Dokonanie przez Użytkownika transakcji przekraczających powyższe limity nie zwalnia Klienta z obowiązku 
zapłaty za nabyte w taki sposób Towary i Usługi. 
 

§ 5. 
[Utrata, Zablokowanie Karty] 

1. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie wszystkich wydanych mu Kart i za korzystanie z nich w sposób zgodny 
z postanowieniami Umowy. 

2. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zablokowania takiej Karty. Blokada Karty może 
nastąpić przez konto internetowe […] on-line […]. W przypadku braku możliwości dokonania blokady za pośrednictwem serwisu […], Klient 
powinien przesłać dyspozycję dokonania blokady na adres do korespondencji elektronicznej wskazany w załączniku nr 2 do umowy.  
 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient będzie zobowiązany do zapłaty za wszystkie Towary i Usługi nabyte lub wydane (świadczone) osobie 
posługującej się Kartą, która została utracona, o ile takie nabycie lub wydanie (świadczenie) nastąpiło do chwili dokonania blokady  
za pośrednictwem serwisu […] albo (w przypadku przesłania do […] dyspozycji blokady Karty faksem) do końca pierwszego dnia roboczego, 
a w przypadku opłat drogowych ([…]) do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania przez […] dyspozycji blokady 
Karty. 

4. Pomimo przesłania dyspozycji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Klient będzie zobowiązany do zapłaty za wszelkie Towary i Usługi nabyte  
lub wydane (świadczone) przy użyciu kodu PIN. 

5. Po otrzymaniu przez […] Dyspozycji blokady Karty, o której mowa w ust. 2 powyżej, utracona Karta zostanie przez […] zablokowana,  
a na żądanie Klienta, zostanie wydana nowa Karta wraz z nowym numerem PIN. 

6. W przypadku odzyskania Karty zgłoszonej wcześniej do […] jako utraconej, Klient zobowiązany będzie do natychmiastowego przecięcia paska 
magnetycznego tej Karty na pół. Klientowi nie wolno korzystać z odzyskanej Karty. 

7. Klient zobowiązany będzie do przekazania […] wszystkich posiadanych informacji dotyczących okoliczności utraty, zniszczenia  
lub nienależytego wykorzystania Karty, zaś […] będą uprawnione do ujawnienia tych informacji właściwym w ich ocenie organom lub 
osobom. 
 

§ 6. 
[Ceny] 

1. Sprzedaż Towarów i Usług następować będzie w oparciu o ceny obowiązujące u Operatora w momencie sprzedaży lub świadczenia Usług 
i Usług Szczególnych. 

2. Ceny zakupów dokonanych przy użyciu Karty za granicą będą przeliczane przez […] z waluty zakupu na EUR, a następnie na PLN w oparciu 
o tabelę „Euro Spot Forward...”, publikowaną w Financial Times z dnia wprowadzenia danej transakcji do systemu obsługi Kart. Do kursu 
wymiany EUR na PLN doliczona będzie opłata manipulacyjna w wysokości 1,85%. 

3. […] zastrzegają sobie możliwość pobierania opłat manipulacyjnych za wykonanie na rzecz Klienta Szczególnych Usług, o których mowa w § 2 
ust. 1 lit. n) wg cennika opublikowanego na stronie internetowej […], jednak w kwocie nie większej niż 6% wartości transakcji oraz opłat 
dodatkowych za Paliwo w przypadku transakcji dokonywanych w krajach niebędących członkami Unii Europejskiej w dniu 2 maja 2004r. 

 
§ 7. 

[Fakturowanie, Płatności, Zabezpieczenia] 
1. Faktury za sprzedane (lub wydane Użytkownikowi) Towary i Usługi będą wystawiane przez […] zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy, a płatność 

określonych w nich kwot będzie dokonywana w PLN, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez […]. Do wydawania wymienionych 
wyżej przelewów Klient upoważni […] w drodze osobnego dokumentu (Zgoda na obciążanie rachunku). 

2. Faktury wymieniające Towary i Usługi będą wystawiane Klientowi odrębnie dla każdego państwa w jego walucie z jednoczesnym określeniem 
miejscowego odpowiednika Podatku od Towarów i Usług (VAT). W przypadku nabycia Towarów i Usług w Polsce poza siecią […]  
lub za granicą, łączne obciążenie Klienta za dany okres rozliczeniowy będzie podane w Nocie Obciążeniowej, wyrażonej w PLN, będącej sumą 
faktur VAT dla poszczególnych krajów zakupu. […] zastrzegają, iż za zakupione w niektórych krajach europejskich Towary i Usługi w miejsce 
faktury może być wystawiana nota obciążeniowa – „[…]”. W przypadku realizowania transakcji nabycia paliwa przy użyciu Kart na okaziciela 
poza siecią stacji paliw […] w Polsce, […] nie zapewnia umieszczania na fakturach numerów rejestracyjnych pojazdów, do których następuje 
tankowanie. 

3. Klient zobowiązany jest do utrzymywania udzielonego zabezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy. […] zastrzega sobie prawo  
do żądania zmiany wysokości lub formy zabezpieczenia określonego w Załączniku nr 2 w trakcie trwania Umowy, jeżeli ustanowione przez 
Klienta do tej pory zabezpieczenie zostanie uznane przez […] za niewystarczające. 

4. Klient będzie zobowiązany do zapłaty za wszelkie Towary i Usługi nabyte lub wydane przy użyciu wydanej mu Karty.  
5. Reklamacje i inne zastrzeżenia dotyczące zawartych przy pomocy Kart transakcji będą mogły być rozpatrywane tylko o tyle, o ile odpowiednie 

pisemne zgłoszenia zostaną dokonane na adres […] w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Klienta zestawienia transakcji. 
6.    W przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności, o których mowa w ust. 1 powyżej, […] będzie miało prawo do naliczania odsetek 

ustawowych. 
7. W przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty za Towary, Usługi i Usługi Szczególne […] uprawnione będą wpisać Klienta do Krajowego 

Rejestru Dłużników. Koszty postępowań windykacyjnych ponosić będzie Klient. 
 

§ 8. 
[Zawieszenie Karty, Unieważnienie Karty] 

1. W przypadku: 

 stwierdzenia przez […] opóźnienia w płatnościach Klienta, kiedy łączna wartość niezapłaconych transakcji (w tym 
niezafakturowanych) przekroczy kwotę zabezpieczenia złożonego przez Klienta; 

 gdy łączna wartość nierozliczonych transakcji Klienta dokonanych z użyciem Kart przekroczy wartość Limitu Kredytowego;  
 powzięcia uzasadnionej wiadomości o ryzyku pogorszenia sytuacji finansowej Klienta;  
 złożenia wniosku o upadłość lub wniosku o otwarcie postępowania układowego wobec Klienta; 

mailto:przez
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 negatywnego wyniku weryfikacji dokonywanej przez Ubezpieczyciela (przy zabezpieczeniu w formie Polisy Ubezpieczenia Ryzyka 
Kredytu Kupieckiego); 

 nieudzielenia lub niedokonania zmiany (powiększenia) udzielonego zabezpieczenia pomimo żądania zgłoszonego przez […]; 
 w innych uzasadnionych okolicznościach zagrażających interesowi […]; 

[…] mogą okresowo wstrzymać Klientowi możliwość dokonywania transakcji przy użyciu Karty (Kart). Za wyjątkiem Blokady Kart na skutek 
przekroczenia przez Klienta limitu miesięcznego/tygodniowego, o którym mowa poniżej, wstrzymanie możliwości dokonywania transakcji 
(Zawieszenie Karty) nastąpi w dniu nadania do Klienta drogą mailową albo pocztową stosownego zawiadomienia o tym fakcie. Powyższy zapis 
nie uchybia postanowieniom § 12 Regulaminu. 

2. Limit Kredytowy obowiązujący przy podpisywaniu Umowy określony zostanie w Załączniku nr 3. […] uprawnione jest do 
obniżenia/podwyższenia Limitu Kredytowego. O obniżeniu Limitu Kredytowego, […] będzie zawiadamiać Klienta przesyłając informacje na 
adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta do kontaktu.   

3. Gdy łączna wartość transakcji Klienta dokonanych z użyciem Kart w danym miesiącu przekroczy kwotę Limitu Miesięcznego lub Limitu 
Tygodniowego wyliczoną jako:  
LM = LK/(C+T+1)*4*1,1-OD lub LT = LM/4 
Gdzie: LM = limit wydatków na stacjach paliwowych od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca; LT = limit wydatków na stacjach paliwowych 
od pn do ndz; LK = limit kredytowy; C = cykl fakturowania w tygodniach; T = termin płatności w tygodniach; OD = zadeklarowana przez 
Klienta lub rzeczywista wysokość wydatków na Szczególne Usługi 
[…] może zablokować Klientowi możliwość dokonywania transakcji z użyciem Kart. Blokada możliwości dokonywania transakcji opisana w tym 
punkcie następuje bez uprzedniego lub równoczesnego zawiadomienia Klienta. […] przywróci Klientowi możliwość dokonywania transakcji 
z użyciem Kart w kolejnym miesiącu kalendarzowym, jeśli wszystkie pozostałe warunki określone w Umowie są spełnione. Dokonanie przez 
Użytkownika transakcji przekraczających powyższe limity, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za nabyte w taki sposób Towary i Usługi. 

4. Po dokonaniu zapłaty przez Klienta zaległych należności, […] mają prawo podjąć decyzję o odwieszeniu Karty (Kart) Klienta, nawet jeśli 
umowa została już wypowiedziana. 

5. Karty mogą zostać unieważnione przez Klienta za pomocą konta internetowego […] on-line. W przypadku braku możliwości unieważnienia 
Kart przez Internet, wypełniony formularz unieważnienia Karty/Kart należy przesłać do […] emailem na adres do korespondencji 
elektronicznej zgodnie z za załącznikiem 2 lub tradycyjną pocztą. Karty zostaną unieważnione w terminie 21 dni od daty otrzymania 
formularza z unieważnieniem. W takim przypadku Klient zobowiązany jest zniszczyć unieważnione Karty przecinając pasek magnetyczny 
każdej unieważnionej Karty. 

6. Niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy, Klient przetnie paski magnetyczne wszystkich posiadanych Kart. Klient będzie nadal ponosił 
odpowiedzialność za dokonanie płatności z tytułu zakupu Towarów i Usług nabytych przy użyciu Kart przed momentem ich zniszczenia.  

7. Klient zobowiązany jest udostępnić dokumenty obrazujące jego aktualną sytuację finansową na żądanie […] i/lub wywiadowni gospodarczej, 
której […] zleciło przygotowanie raportu kredytowego. 
 

§ 9. 
[Odpowiedzialność] 

1. Klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez […] bezpośrednio lub pośrednio w związku lub w wyniku: 

 nieprawdziwości złożonych w związku z podpisaniem Umowy oświadczeń lub 
 nieuczciwego lub sprzecznego z Umową posługiwania się przez kogokolwiek Kartą wydaną Klientowi. 

2. Klient będzie ponadto odpowiedzialny na zasadach ogólnych za inne niż określone w ust. 1 powyżej działania lub zaniechania własne lub 
podmiotów, za które jest odpowiedzialny na mocy Umowy lub przepisu prawa, stanowiące niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej 
Umowy. 

3. W zakresie odpowiedzialności za wady Towarów, odpowiedzialność […] zachodzi wyłącznie w przypadku powstania szkody poniesionej 
wskutek istnienia wady w sytuacjach gdy podmiot odpowiedzialny został zawiadomiony o wskazanej wyżej wadzie w terminie 14 dni od dnia 
jej wykrycia (w rozumieniu niniejszego przepisu podmiotem odpowiedzialnym będzie w zależności od sytuacji […]). 
 

§ 10. 
[Przenoszenie praw i obowiązków] 

1. Po uzyskaniu pisemnej zgody […] Klient uprawniony będzie do przenoszenia na osoby trzecie całości, bądź części swoich praw lub 
obowiązków wynikających z postanowień Umowy. 

2. […] będą uprawnione do przenoszenia całości bądź części swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek 
osobę trzecią, bez konieczności uzyskania na tę czynność zgody Klienta. 

3. […] mają prawo zlecać wykonywanie któregokolwiek ze swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy osobie trzeciej, z tym 
zastrzeżeniem, że pozostaną odpowiedzialne za należyte wykonywanie tych zobowiązań. 
 

§ 11. 
[Zmiany Regulaminu] 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy i Regulaminu, zmiana Regulaminu może, między innymi, nastąpić w ten sposób, że […] 
prześle na piśmie Klientowi, za potwierdzeniem odbioru, treść proponowanej zmiany.  

2. W terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, Klient będzie miał prawo odmowy wyrażenia zgody na proponowaną zmianę Umowy. Brak 
w powyższym 14-dniowym terminie pisemnego oświadczenia odmawiającego wyrażenia zgody będzie oznaczał akceptację proponowanej 
zmiany. 

3. Zmiana Regulaminu dokonana w trybie ust. 2 powyżej wejdzie w życie 31 (trzydziestego pierwszego) dnia następującego po dniu nadania 
pisma zawierającego propozycję zmiany Regulaminu. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na zaproponowaną w trybie ust. 2 zmianę Regulaminu będzie równoznaczna z jej wypowiedzeniem w trybie § 12 
ust. 1. W okresie wypowiedzenia zmiany objęte odmową nie obowiązują. 
 

§ 12. 
[Rozwiązanie Umowy] 

1. Stronom przysługiwać będzie prawo do rozwiązania Umowy za trzydziestodniowym, pisemnym wypowiedzeniem. W przypadku rozwiązania 
Umowy przez Klienta wypowiedzenie powinno zostać przesłane na adres […]. 

2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy, […] przysługiwać będzie prawo do anulowania poszczególnych lub 
wszystkich Kart w drodze przesłanego na adres Klienta zawiadomienia w tej sprawie. Jeżeli w terminie 60 dni od nadania zawiadomienia 
o anulowaniu wszystkich bądź ostatniej Karty Strony nie postanowią na piśmie, że zostanie Klientowi wydana co najmniej jedna nowa Karta, 
Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia powyższego 60-dniowego okresu. 
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3. Ponadto […] przysługiwać będzie prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez 
Użytkownika jej postanowień. W tym celu […] przekażą Klientowi zawiadomienie o rozwiązaniu Umowy bez wypowiedzenia w formie pisemnej 
lub w formie faksu oraz prześlą do wszystkich Operatorów polecenie blokujące dalsze korzystanie z Kart. 

4. Niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy, Klient przetnie na pół i zwróci […] wszystkie wydane Karty. Klient będzie nadal ponosił 
odpowiedzialność za dokonanie płatności z tytułu zakupu (wydania, świadczenia) Towarów i Usług nabytych (wydanych, świadczonych) 
wskutek użycia Kart po rozwiązaniu Umowy. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, wszystkie zobowiązania Klienta na rzecz […] staną 
się natychmiast wymagalne. 

5. W przypadku, gdy Klient tytułem zabezpieczenia złożył w […] depozyt pieniężny, kwota depozytu zostanie Klientowi zwrócona w terminie 
60 dni od daty rozwiązania Umowy, w kwocie nominalnej pomniejszonej o niezapłacone należności Klienta wobec […]. 

 
 

§ 13. 
[Postanowienia końcowe] 

1. Jeżeli Umowa lub jakakolwiek jej część zostanie przetłumaczona na język inny niż polski, w przypadku niezgodności rozstrzygająca będzie 
polska wersja. 

2. Klient winien powiadamiać […] o każdej zmianie danych teleadresowych wskazanych […] jako właściwe do kontaktu. Doręczenia oraz inne 
formy kontaktu poczynione na ostatnio przekazane […] dane teleadresowe uznaje się za skuteczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Za Klienta:  
 
 
 

______________________ 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

I. Administrator danych 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest […], z siedzibą […], zarejestrowaną w rejestrze handlowym pod numerem […], posiadającą 

numer NIP […]. Kontakt z administratorem jest możliwy telefonicznie […] lub droga mailową: […]. 
 

II. Gromadzenie danych 

Dane zostały pozyskane przez […] : 

a) bezpośrednio od Pani/a (w przypadku gdy jest Pan/i przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą) albo od Pani/a 
pracodawcy / mocodawcy / leasingodawcy jako kontrahenta […] (dalej: Kontrahent) albo  
b) od innego kontrahenta […] w celu zawarcia umowy współpracy w zakresie kart paliwowych […]. 
 

III. Cele przetwarzania danych osobowych 

[…] przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z zawarciem lub realizacją umowy zawartej przez […] z Kontrahentem lub w celu 
umieszczenia danych osobowych użytkowników kart […] na kartach paliwowych. W przypadku osób wskazanych jako osoby kontaktowe oraz osób 
podpisujących umowy, jeśli będzie to konieczne Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez […] dla celów innych niż wskazane wyżej, 
w szczególności: 
a) w celach związanych z wypełnieniem obowiązku wewnętrznego raportowania w ramach grupy […], w tym sprawozdawczości zarządczej oraz 

realizowania wspólnej strategii współpracy z klientami […]; 
b) w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa informacji w […], w tym w szczególności w zakresie 

monitoringu komunikacji elektronicznej, zarządzania dostępem i obsługą do urządzeń […] (w tym urządzeń mobilnych);  

a w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie 

c) w celach zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego […] w tym ochrony biur […] oraz stacji paliw, w szczególności poprzez prowadzony monitoring 
wizyjny oraz ewidencjonowania wejść i wyjść do biur […]; 

d) w celach związanych z prowadzeniem wewnętrznej ewidencji wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów i naruszeń etycznych 
w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom lub wykorzystywaniu działalności […] dla celów przestępczych; 

e) w celu dochodzenia roszczeń przysługujących […] w związku z zawarciem i realizacją umowy z Kontrahentem oraz obrony przed roszczeniami,  
a także w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań; 

f) w celach związanych z weryfikacją sytuacji finansowej Kontrahenta na potrzeby ustalenia warunków handlowych w tym terminu zapłaty, 
zabezpieczenia złożonego przez Kontrahenta, uzyskania limitu tygodniowego/miesięcznego przewidzianego umową z Kontrahentem. 
 

IV. Podstawa prawna przetwarzania 

Dane będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów […], określonych w części 
III (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).  
 

V. Obowiązek podania danych osobowych  

Jeżeli dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/a, podanie danych osobowych jest warunkiem nawiązania kontaktu w celu zawarcia 
i realizacji umowy między […] a Kontrahentem. 

VI. Informacje o odbiorcach lub o kategoriach odbiorców danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie będą udostępniane: 
a) podmiotom powiązanym z […] w ramach grupy […] w związku z realizacją obowiązków raportowania wewnętrznego i sprawozdawczości  

lub prowadzenia wspólnej strategii współpracy z dostawcami i kontrahentami; 
b) podmiotom współpracującym z […] w związku z nawiązaniem lub realizacją umowy zawartej z Kontrahentem; 
c) podmiotom, którym […], może zlecić świadczenie usług w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  

(tzw. podmioty przetwarzające); w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa informacji oraz 
bezpieczeństwa fizycznego;  

d) przyszłym nabywcom podmiotów powiązanych z grupą […] lub ich części; 
e) na wniosek złożony przez podmioty trzecie (w szczególności organy administracji państwowej, podmioty realizujące zadania publiczne  

oraz organy wymiaru sprawiedliwości), uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.  
 

VII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)  

Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Państwa trzecie) w ramach grupy 
[…] na podstawie zatwierdzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wiążących Reguł Korporacyjnych lub innym 
podmiotom (spoza grupy […]) na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską. 
 
VIII. Okres przetwarzania danych osobowych 

Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez […], wskazanych w części III, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres dłuższy dla celów archiwalnych. 
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IX. Uprawnienia osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/u uprawnienie do: 
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych,  
b) sprostowania danych gdy są nieprawidłowe, w określonych przepisami przypadkach usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,  
c) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/a danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/a szczególną sytuacją, oraz 
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
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Załącznik nr 2 
Płatności  

 
1. Całkowita liczba Kart wystawionych na rzecz Klienta:      

(szczegóły dotyczące rodzaju Kart zawiera Formularz Zgłoszeniowy)  
 
 
Wartość Limitu Kredytowego                  

 
 
            Zadeklarowana wysokość wydatków na Szczególne Usługi              

 
 

2. Opłaty 

pakiet internetowy – 3,5 zł/karta/miesiąc 
(klient dokonuje wszystkich operacji związanych z Kartami wyłącznie za pomocą on-line,) ** 
opłata manualna – 0  zł/kartę/ za operację 
(dotyczy tylko „pakietu internetowego” - operacji dostępnych dla Klienta poprzez on-line, 
a realizowanych poprzez Dział Obsługi Klienta) 

TAK/NIE 

pakiet pełny – 5/karta/miesiąc 
(obejmuje pełen zakres usług dostępnych zarówno poprzez on-line jak i poprzez Dział Obsługi 
Klienta)  

TAK/NIE 

 

3. Zabezpieczenia 

Wysokość zabezpieczenia wymagana przy zawarciu umowy:  

Forma zabezpieczenia (właściwe zaznaczyć) 
Gwarancja bankowa 
 

TAK/NIE 

Depozyt gotówkowy 
 

TAK/NIE 

Opłata za udzielenie kredytu kupieckiego lub (wg wyboru […]) Polisa Ubezpieczenia Ryzyka 
Kredytu Kupieckiego*  
Opłata za udzielenie kredytu kupieckiego/stawka ubezpieczenia wynosi 0,3% wartości netto 
zakupionych produktów i usług.  

Dodatkowa, roczna opłata za weryfikacje przez […] lub Ubezpieczyciela wynosi: 
-  100 PLN  w przypadku Klientów, których deklaracja obrotów miesięcznych, bądź saldo 

zobowiązań względem {…] w trakcie współpracy przekroczą kwotę 40 tys. PLN 
-  50 PLN  w przypadku Klientów, których deklaracja obrotów miesięcznych, bądź saldo 

zobowiązań względem […] w trakcie współpracy nie przekraczają kwoty 40 tys. PLN 
 

 
* po pozytywnej weryfikacji Klienta na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat 
 

TAK/NIE 

Blokada środków na rachunku Klienta TAK/NIE 

Inne (jakie?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAK/NIE 

 
4. Warunki płatności  

- forma płatności : przelew 
- termin płatności: 21  dni od dnia wystawienia faktury, 
- cykl wystawiania faktur: dwa razy w miesiącu, raz w miesiącu  

 

W przypadku płatności w formie polecenia zapłaty, Klient zobowiązany jest przez cały czas trwania Umowy utrzymywać 

na rachunku bankowym środki umożliwiające dokonanie płatności na rzecz […]. 
 

 
 

5. Faktury 

1. […] oświadczają, że dysponują możliwością wystawiania faktur i dokumentów 

rozliczeniowych, o których mowa w tej umowie (Not Obciążeniowych) w formie 
elektronicznej. Faktury i Noty Obciążeniowe, o których mowa w tym punkcie, sporządzane 
są w formacie „pdf” i spełniają przewidziane przepisami prawa wymogi, w szczególności 

TAK/NIE 

  _   

  _   

  _   
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opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym (dalej e-faktury, e -noty). 
 

2. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie przez […] faktur i Not 

Obciążeniowych, o których mowa w tej umowie także – wg uznania […] w formie 

elektronicznej. E-faktury i e-noty przesyłane będą klientowi pocztą elektroniczną na adres 
Klienta wskazany w pkt 6.2 poniżej 

 

TAK/NIE 

3. Klient ma prawo cofnąć powyższą zgodę na przesyłanie e-faktur i e-not drogą 

elektroniczną przesyłając oświadczenie: pisemnie na adres […] wskazany w niniejszej 

umowie lub pocztą elektroniczną na adres do korespondencji elektronicznej zgodnie 

z załącznikiem 2, […] tracą uprawnienie do przesyłania Klientowi e-faktur i e-not 

w terminie 30 dni od daty otrzymania oświadczenia, o którym mowa powyżej. 
 

TAK/NIE 

 
6. Dane kontaktowe  

1. Dla potrzeb Umowy za skutecznie doręczoną będzie uznana tylko ta korespondencja, która zostanie przesłana 
drugiej stronie listem poleconym lub w inny wskazany w Umowie sposób. 

 

2. Strony wskazują następujące adresy dla korespondencji elektronicznej: 
 

[…] 
Klient –  

 
 
 
 
 

[…]                                                            B2Mobility GmbH    Klient           

 

 

_____________________                                    _____________________                                                  _____________________  

        

 
 
 
 
 
 
(*) Ceny nie zawierają podatku VAT 

(**) […] zastrzega sobie prawo – po uprzednim poinformowaniu Klienta – do zmiany pakietu internetowego na pakiet pełny w przypadku 

dokonywania przez Klienta operacji dostępnych on-line poprzez Dział Obsługi Klienta pomimo zamówienia pakietu internetowego 
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Załącznik nr 3 
Usługi dodatkowe 

1. Ubezpieczenie kierowców „na wypadek śmierci” 
1,5 zł / kartę / miesiąc 
warunki ubezpieczenia określone są w „Szczególnych warunkach ubezpieczenia śmierci 

w wyniku nieszczęśliwego wypadku kierowcy na potrzeby programu kart paliwowych […]” 
stanowiącym załącznik nr 3A 
 

TAK/NIE 

2. Program […]  
- profesjonalne narzędzie informatyczne zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiać 
sprawne zarządzanie flotą samochodową. Szczegółowe warunki współpracy zostaną 

ustalone indywidualnie z konsultantem […]. 
 

TAK/NIE 

    
 
 

[…]                                                             B2Mobility GmbH         Klient           

 

 

_____________________                                    _____________________                                                  _____________________ 
 
(*) Ceny nie zawierają podatku VAT 
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Załącznik nr 4 
Szczególne warunki ubezpieczenia śmierci w wyniku nieszczęśliwego  

wypadku kierowcy na potrzeby programu kart paliwowych […] 
 

Artykuł 1 
[Postanowienia Ogólne. Definicje] 

1. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia […], zwane dalej […], obejmuje ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonych, którzy w 
związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zarejestrowanych w Rzeczpospolitej Polskiej, ulegną nieszczęśliwemu wypadkowi skutkującemu 
śmiercią. 

2. Definicje 
a. Klient […] – przedsiębiorca, osoba prawna, inna jednostka organizacyjna legalnie dysponująca kartą paliwową wydaną przez 

Ubezpieczającego, w tym również Ubezpieczający; 
b. Ubezpieczony – kierowca lub jego współmałżonek uprawniony przez Klienta […] do kierowania pojazdem, należącym do Klienta […] lub 

użytkowanym przez Klienta […] (użytkownik karty paliwowej) objęty ubezpieczeniem a także „drugi kierowca” przebywający w pojeździe 
mechanicznym z upoważnienia Klienta […], o ile został on objęty ubezpieczeniem. O objęciu danej osoby ubezpieczeniem decyduje 
Ubezpieczający;  

c. Ubezpieczający – […] […] Oddział w Polsce; 
d. Nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony zmarł i które było 

bezpośrednią i wyłączną przyczyną śmierci; 
e. Pojazd mechaniczny – pojazd zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym; 
f. Ruch pojazdu mechanicznego - sytuacja zaistniała, gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika lub siłą bezwładności; 
g. Wsiadanie do pojazdu – czynności, jakie musi wykonać Ubezpieczony od momentu otwarcia drzwi z zewnątrz pojazdu do momentu 

znalezienia się wewnątrz pojazdu; 
h. Wysiadanie z pojazdu – czynności, jakie musi wykonać Ubezpieczony od momentu otwarcia drzwi wewnątrz pojazdu do momentu 

znalezienia się na zewnątrz pojazdu. 
Artykuł 2 

[Przedmiot i zakres ubezpieczenia] 
1. […] obejmuje ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonych. Warunkiem udzielenia ochrony jest ubezpieczenie wszystkich użytkowników kart 

paliwowych Klienta […]. W razie wypadku określonego w ust. 2, […] spełni świadczenie, o którym mowa w Artykule 4. 
2. Odpowiedzialnością […] objęta jest śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, o ile Ubezpieczony w chwili zaistnienia takiego 

wypadku kierował pojazdem Klienta […] lub pojazdem użytkowanym przez Klienta […], zaś nieszczęśliwy wypadek powstał: 
a) w związku z ruchem tego pojazdu,  
b) podczas wsiadania i wysiadania z tego pojazdu, , 
c) bezpośrednio przy załadowaniu lub wyładowaniu tego pojazdu,  
d) podczas zatrzymania tego pojazdu, postoju tego pojazdu na trasie jazdy lub jego naprawy na trasie jazdy. 

3. W przypadku, gdy Ubezpieczający tak zadecyduje i zostanie z tego tytułu opłacona dodatkowa składka w odpowiedniej wysokości, 
odpowiedzialnością […], na zasadach określonych w ust. 2 powyżej, objęta jest także śmierć drugiego kierowcy podróżującego jednocześnie 
tym samym pojazdem, co kierowca prowadzący ten pojazd. 

4. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia określone w ust. 2 zaistniałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.  
5. Wypłata świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w danym miesiącu dla każdego 

następnego użytkownika danej karty paliwowej – z wyjątkiem drugiego ubezpieczonego kierowcy, o którym mowa w ust. 3 powyżej.  
 

Artykuł 3 
[Wyłączenia odpowiedzialności] 

1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje następujących zdarzeń:  
a) spowodowanych zaburzeniami umysłu lub świadomości Ubezpieczonego, także gdy są one wynikiem użycia alkoholu, narkotyków, 

innych substancji toksycznych o podobnym działaniu i leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem 
lekarza bądź ze wskazaniem ich użycia;  

b) którym Ubezpieczony uległ popełniając lub usiłując popełnić przestępstwo;  
c) spowodowanych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego; 
d) powstałych na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym bądź międzynarodowym, a także działań będących 

konsekwencją aktywnego udziału w strajkach, rozruchach lub zamieszkach; 
e) spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio energią jądrową lub promieniowaniem radioaktywnym; 
f) spowodowanych samobójstwem, próbą samobójczą, samookaleczeniem, okaleczeniem na własną prośbę; 
g) związanych z udziałem w wyścigach samochodowych, konkursach, rajdach, treningach, podczas jazd próbnych do wyścigów, rajdów, 

a także podczas prób szybkościowych;  
h) jeżeli liczba osób przewożonych w pojeździe w chwili wypadku przekroczyła dopuszczalną liczbę osób określoną w dowodzie 

rejestracyjnym pojazdu; 
i) w czasie, gdy Ubezpieczony kierował pojazdem bez ważnego prawa jazdy (dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem). 

2. Zakres ubezpieczenia obejmuje jedynie wskazane w niniejszych warunkach świadczenie, w żadnym razie zakres ubezpieczenia nie obejmuje 
zadośćuczynienia za doznane krzywdy, ból i cierpienie fizyczne czy moralne, jak również strat materialnych wynikających z utraty lub 
uszkodzenia rzeczy należących do Ubezpieczonego. 

Artykuł 4 
[Rodzaj i wysokość świadczenia] 

Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci każdej ubezpieczonej osoby wynosi 50 000 zł. 
 

Artykuł 5 
[Ustalanie i wypłata świadczeń] 

1. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku nastąpiła do 24 miesięcy po jego zajściu. 
2. Prawo do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego przysługuje wskazanym poniżej osobom uprawnionym na podstawie przedłożonego […] 

oryginału aktu zgonu Ubezpieczonego i dokumentów potwierdzających okoliczności zdarzenia: 
a) współmałżonkowi ubezpieczonej osoby,  
b) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeśli nie ma współmałżonka,  
c) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli nie ma współmałżonka i dzieci Ubezpieczonego,  



TRS1118 

14 
11.2018 

d) w równych częściach innym spadkobiercom ustawowym, w kolejności wynikającej z przepisów o dziedziczeniu ustawowym - jeżeli 
nie ma wyżej wymienionych osób. 

3. Świadczenie wynikające z umowy ubezpieczenia wypłacane jest w złotych polskich. 
4. […] zobowiązany jest wypłacić świadczenia przysługujące z tytułu umowy w terminie 30 dni, licząc od daty zgłoszenia wypadku. 
5. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności […] albo wysokości świadczenia będzie niemożliwe w terminie 30 

dni od daty zgłoszenia wypadku, to świadczenie powinno być wypłacone w terminie 14 dni od chwili, gdy przy zachowaniu należytej 
staranności wyjaśnienie tych okoliczności byłoby możliwe.  

6. W przypadku odmowy wypłaty świadczenia […] jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o tym fakcie osoby uprawnionej, 
z równoczesnym wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej uzasadniającej odmowę wypłaty świadczenia. 

 
Artykuł 6 

[Początek i koniec odpowiedzialności] 
1. […] potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia polisą dostarczaną Ubezpieczającemu. Niedostarczenie przez […] polisy, o której mowa 

powyżej, nie powoduje żadnych ograniczeń odnośnie ochrony ubezpieczeniowej, o ile umowa ubezpieczenia nie została uprzednio 
wypowiedziana. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa trwa w okresie wskazanym w polisie (okres ubezpieczenia), jednak dla żadnego Ubezpieczonego nie rozpoczyna się 
wcześniej niż w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, w którym […] Oddział w Polsce na piśmie poinformowało […] o objęciu danej osoby 
ubezpieczeniem, pod warunkiem opłacenia składki w odpowiedniej wysokości. Ochrona ubezpieczeniowa nie trwa dłużej niż do końca okresu 
ważności właściwej dla danego Ubezpieczonego karty paliwowej.  

3. Odpowiedzialność […] kończy się wskutek rozwiązania umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy […] a Ubezpieczającym. 
4. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 

rocznego okresu ochrony ubezpieczeniowej 
Artykuł 7 

[Postępowanie w przypadku szkody] 
Po zaistnieniu wypadku osoba uprawniona zobowiązana jest: 

a) powiadomić placówkę likwidującą szkody w […] (najbliższy oddział […] lub centrum likwidacji szkód, których aktualne dane są dostępne 
pod numerem infolinii: […] lub na stronie internetowej […]) o wypadku i przekazać do […] następujące informacje i dokumenty: 

i. dane personalne Ubezpieczonego i numer użytkowanej przez niego karty paliwowej, 
ii. pisemne oświadczenie właściwego Klienta […], potwierdzające uprawnienie Ubezpieczonego do korzystania 

z odpowiedniej karty paliwowej, 
iii. szczegółowy opis okoliczności zaistnienia wypadku, 
iv. dotyczące wypadku dokumenty Policji lub innych organów, potwierdzające jego okoliczności;  

b) akt zgonu osoby ubezpieczonej; 
c) wypełnić zgodnie z prawdą przedłożony przez […] formularz „Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków” i 

zwrócić go do […];  
d) udzielić wszelkich informacji wymaganych przez […]. W przypadku podania niezgodnych z prawdą okoliczności lub ich zatajenia, […] 

wolny jest od odpowiedzialności, 
e) dołożyć starań, by żądane przez […] dokumenty i informacje zostały dostarczone niezwłocznie. 

 
Artykuł 8 

[Zawiadomienia oraz oświadczenia woli] 
Wszelkie zawiadomienia i wyjaśnienia związane z prowadzoną przez […] likwidacją szkody osoba uprawniona powinna dostarczać w formie 
pisemnej bezpośrednio do […].  

 
Artykuł 9 

[Postanowienia końcowe] 
1. Wszelkie roszczenia […] lub osoby uprawnionej wynikające z niniejszej umowy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. 
2. Obowiązek przekazania składki do […] spoczywa na Ubezpieczającym. 
3. Za zgodą stron do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych 

warunkach. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 
5. Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy powszechne właściwe dla siedziby […] lub siedziby/miejsca zamieszkania 

Ubezpieczonego, Uposażonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w postępowaniu cywilnym procesowym. 
6. Skargi lub zażalenia związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony lub osoba uprawniona z umowy 

ubezpieczenia może zgłaszać do […], w kompetencjach której leży rozpatrzenie sprawy, której skarga lub zażalenie dotyczy. 
7. Niniejsze warunki zostały przyjęte uchwałą […] i wchodzą w życie z dniem […]. 
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Załącznik nr 5 
Ceny/Rabaty 
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