
Regulamin płatności elektronicznych eCard

1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1.1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

 1.2. Serwisie – rozumie się przez to Serwis internetowy efakturka.pl, umożliwiający 

korzystanie z usług, o których mowa w punkcie 4 Regulaminu Serwisu.

 1.3. Operatorze – rozumie się przez to firmę AltVision Marek Wysmułek z siedzibą: ul.

Stefana Batorego 14 lok. 51, 02-591 Warszawa

 1.4. Użytkowniku – rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, 

utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1.5. Cenniku – rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu 

informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi 

Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.

2. Płatności za korzystanie z Serwisu można dokonywać za pośrednictwem 

elektronicznych płatności realizowanych przez eCard S.A.

Dostępne są następujące formy płatności:

o Karty płatnicze:

 Visa

 Visa Electron

 MasterCard



 MasterCard Electronic

 Maestro

o ePrzelewy:

 Płacę z inteligo (inteligo)

 mTransfer (mBank)

 MultiTransfer (MultiBank)

 Płacę z iPKONET (PKO BP)

 Przelew24 (Bank Zachodni WBK)

 Przelew z BPH (Bank BPH)

 Płacę z iPKO (PKO BP)

 Pekao24Przelew (Bank Pekao)

 Płacę z PeoPay (Bank Pekao)

 Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)

 PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)

 MeritumBank Przelew (Meritum Bank)

 Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)

 Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)

 T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)

 Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)

 Płać z ING (ING Bank Śląski)

 Credit Agricole Bank Polska S.A.

 Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)

 db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)

 iKO (PKO BP)

 Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)

 Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)

 Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)

 e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)



 2.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji zgodnie z pkt. 9.6 Regulaminu 

Serwisu oraz do reklamacji usług świadczonych przez Operatora w zakresie Serwisu 

opłaconych elektronicznymi płatnościami eCard S.A., do instytucji pośredniczących w

realizacji płatności.

 2.2. W przypadku płatności kartą, zwrot płatności następuje jedynie na kartę, którą 

płatność była wykonana.

 2.3. W przypadku płatności elektronicznej nie obowiązują rabaty oznaczone w 

Cenniku słowem „dodatkowy”.

 2.4. Wszelkie opłaty związane z korzystaniem z Serwisu oraz elektronicznymi 

płatnościami są wymienione w Cenniku.

3. Data obowiązywania Regulaminu płatności

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2015.


