
 

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU 

 

Regulamin udzielania finansowania użytkownikom serwisu Faktura.pl 

  

§ 1  Kto i komu udziela finansowania  

  

1. Regulamin określa zasady finansowania przez Blue Media S.A. za pośrednictwem 

Serwisu. Regulamin jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t. z późn. zm.).   

2. Finansowania w Serwisie udziela Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie 

przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 

585-135-11-85, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 PLN, w całości 

opłacony, (zwana dalej Blue Media).   

3. Serwis – program internetowy Faktura.pl, którego operatorem jest Blue Media 

dostępny pod adresem faktura.pl.  

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna,  

niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we 

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zarejestrowana w Serwisie 

Faktura.pl i spełniająca wymogi niniejszego Regulaminu, deklarująca zamiar 

zawarcia lub zawierająca z Blue Media umowę o finansowanie z wykorzystaniem 

Serwisu.  

5. Regulamin serwisu Faktura.pl – rozumiane łącznie wszystkie dokumenty 

określające zasady korzystania z serwisu Faktura.pl, dostępne na stronie: 

http://faktura.pl/pliki-do-pobrania/dokumenty  

6. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu, w szczególności stanowiącym 

podstawę dla stosunków Blue Media z Przedsiębiorcą przed zawarciem umowy, oraz 

prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie.   

7. W relacjach z Przedsiębiorcą Blue Media posługuje się językiem polskim.  

  

§ 2  Proces udzielenia i spłaty finansowania  

  

1. Blue Media za pośrednictwem Serwisu oferuje pożyczki gotówkowe. Maksymalna 

kwota, jaką jednocześnie może zaciągnąć Przedsiębiorca jest widoczna w jego 

koncie w Serwisie. Możliwość otrzymania finansowania do kwoty widocznej w koncie 

http://faktura.pl/pliki-do-pobrania/dokumenty
http://faktura.pl/pliki-do-pobrania/dokumenty
http://faktura.pl/pliki-do-pobrania/dokumenty
http://faktura.pl/pliki-do-pobrania/dokumenty
http://faktura.pl/pliki-do-pobrania/dokumenty
http://faktura.pl/pliki-do-pobrania/dokumenty


Przedsiębiorcy uzależniona jest od pozytywnych weryfikacji tego Przedsiębiorcy 

przez Blue Media, w szczególności od określenia pozytywnej historii Przedsiębiorcy 

w Serwisie oraz jego zdolności kredytowej, w tym – na podstawie wyciągu z 

rachunku bankowego za ostatnie 6 miesięcy. W przypadku Przedsiębiorców 

wnioskujących o sfinansowanie wystawionych faktur, pierwsze finansowanie nie 

będzie wyższe niż 10.000 zł brutto.   

2. Blue Media udziela finansowania na wniosek Przedsiębiorcy, składany za 

pośrednictwem elektronicznego formularza na stronie Serwisu.   

3. Przed wypłatą środków, Blue Media dokonuje oceny zdolności kredytowej 

Przedsiębiorcy na podstawie przeprowadzonych weryfikacji, dokumentów 

księgowych wystawionych i zapisanych w Serwisie, historii konta Przedsiębiorcy w 

Serwisie oraz historii transakcji na rachunku bankowym z przedstawionego wyciągu.   

4. Blue Media podejmuje decyzję o zawarciu umowy i wypłacie środków na podstawie 

przeprowadzonych weryfikacji. Blue Media nie ma obowiązku informowania 

Przedsiębiorcy o wyniku przeprowadzonych weryfikacji. W celu przeprowadzenia 

weryfikacji, Blue Media nie wymaga przesyłania żadnych dokumentów dotyczących 

Przedsiębiorcy, za wyjątkiem Przedsiębiorców wnioskujących o sfinansowanie 

faktury lub faktur – w takim przypadku Przedsiębiorca zobowiązany jest do 

załączenia do wniosku, za pośrednictwem Serwisu, wyciągu z rachunku bankowego 

służącego Przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej i standardowych 

rozliczeń z kontrahentami, za ostatnie 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o 

finansowanie.  

5. Blue Media zawiera z Przedsiębiorcą umowę i wypłaca środki, jeśli Przedsiębiorca 

spełni łącznie następujące warunki:  

1) posiada konto w Serwisie,  

2) posiada dobrą historię w Serwisie albo historię transakcji na rachunku 

bankowym z przedstawionego wyciągu, która podlega ocenie pod kątem 

zdolności kredytowej; przez dobrą historię w Serwisie rozumie się w 

szczególności staż w Serwisie, liczbę i częstotliwość oraz wartość 

wystawianych faktur, liczbę kontrahentów, którym wystawiane są faktury.  

3) został pozytywnie zweryfikowany w bazach biur informacji gospodarczych: 

BIG KRD z siedzibą we Wrocławiu oraz BIG InfoMonitor z siedzibą w 

Warszawie,  oraz – za pośrednictwem BIG InfoMonitor - w Biurze Informacji 

Kredytowej,  

4) zweryfikował swój firmowy rachunek bankowy, na który chce otrzymać 

pieniądze, poprzez dokonanie przelewu kwoty 1 zł na wskazany przez Blue  

Media rachunek bankowy,  



5) otrzymał ostateczną pozytywną ocenę zdolności kredytowej przyznawaną 

przez Blue Media.  

6. Umowa o finansowanie zostaje zawarta na warunkach określonych przez 

Przedsiębiorcę w elektronicznym formularzu wniosku dostępnym w Serwisie. W 

przypadku wniosku o sfinansowanie faktury lub faktur wnioskowana kwota 

odpowiada kwocie faktury lub faktur przedstawionych do sfinansowania, lecz w 

przypadku pierwszego takiego finansowania nie może przekraczać 10.000 PLN 

brutto.   

7. Zawarcie umowy odbywa się w trybie elektronicznym, poprzez złożenie 

elektronicznego wniosku w Serwisie, akceptacji Regulaminu i elektronicznej wersji 

umowy oraz przez wypłatę wnioskowanej kwoty na zweryfikowany rachunek 

bankowy Przedsiębiorcy.   

8. Jeśli Przedsiębiorca jest osobą prawną, akceptacji Regulaminu i umowy może 

dokonać wyłącznie osoba wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym, uprawniona 

do reprezentacji tej osoby prawnej. Akceptacja musi być udzielona zgodnie z 

zasadami reprezentacji.  

9. Blue Media wypłaca pieniądze przelewem na rachunek Przedsiębiorcy wskazany w 

umowie. Rachunek Przedsiębiorcy wskazany w umowie jest rachunkiem firmowym, 

z którego Przedsiębiorca dokonał przelewu weryfikacyjnego.   

10. Blue Media wypłaca pieniądze w terminie 2 dni roboczych od dnia wydania 

ostatecznej pozytywnej oceny zdolności kredytowej.  

11. Umowa o finansowanie zawierana jest na czas określony. Rozwiązanie umowy  

następuje z chwilą spłaty przez Przedsiębiorcę otrzymanych środków wraz z opłatą 

oraz ze wszystkimi kosztami, jeśli takie wystąpią.   

12. Jeśli Przedsiębiorca nie zwróci pieniędzy w terminie, Blue Media może podjąć 

działania windykacyjne i obciążyć Przedsiębiorcę opłatami za te działania. Opłaty za 

działania windykacyjne określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Blue Media nie będzie 

pobierała więcej niż jedną opłatę za jeden rodzaj działań windykacyjnych.  

13. Udzielenie kolejnego finansowania do maksymalnej kwoty określonej w koncie 

Przedsiębiorcy możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy raty poprzednio 

wypłaconych środków spłacane są przez Przedsiębiorcę w terminie lub żadna z rat 

nie jest jeszcze wymagalna.   

14. Weryfikacje, o których mowa w ust. 6 powyżej ważne są przez okres 6 miesięcy od 

dnia ich przeprowadzenia i w tym okresie Przedsiębiorca może korzystać z 

finansowania do wysokości maksymalnej kwoty określonej w koncie Przedsiębiorcy 

bez konieczności przeprowadzania tych weryfikacji, pod warunkiem określonym w 

ust. 14 powyżej. Blue Media ma prawo odmówić udzielenia kolejnego finansowania 



lub przeprowadzić weryfikacje, mimo braku upływu okresu 6 miesięcy, jeśli z 

posiadanych informacji wynika, że nastąpiło obniżenie zdolności kredytowej 

Przedsiębiorcy.   

  

§ 3  Wymogi techniczne do zawierania umowy  

  

1. W celu zawarcia Umowy niezbędne jest spełnienie przez Przedsiębiorcę 

następujących wymagań technicznych: 

a) dysponowanie urządzeniem zapewniającym dostęp do sieci Internet oraz 

pamięcią umożliwiającą przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej (np. 

komputerem lub telefonem komórkowym), 

b) posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej prawidłowe 

wyświetlanie serwisu Faktura.pl, w tym pobieranie i zapisywanie dokumentów w 

postaci elektronicznej, 

c) posiadanie konta e-mail, 

d) posiadanie oprogramowania umożliwiającego prawidłowe wyświetlanie 

dokumentów w formacie PDF, 

e) posiadanie rachunku bankowego z dostępem on-line, prowadzonego przez 

podmiot znajdujący się na liście obsługiwanych przez Spółkę metod płatności 

 

§ 4  Dane Przedsiębiorcy  

1. Otrzymanie finansowania wymaga podania przez Przedsiębiorcę danych 

określonych w Serwisie. Ponadto Blue Media przetwarza także dane osobowe 

Przedsiębiorcy pochodzące z innych źródeł, np. opracowane samodzielnie (np. przy 

użyciu cookies lub wykorzystywanych przez Blue Media innych narzędzi) albo 

udostępnione lub powierzone przez innych administratorów danych. Dane 

przetwarzane są również w sposób zautomatyzowany.  

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Pożyczkobiorców jest Blue 

Media. 

3. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia 

przysługujące Użytkownikowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad 

przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności 

Blue Media S.A. 

https://faktura.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-

prywatnosci.pdf uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(„Rozporządzenie”).   

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i wykonania 

Umowy o finansowanie.  

5. Blue Media oznacza w Serwisie dane, których podanie jest niezbędne do złożenia 

wniosku, a w konsekwencji do zawarcia i wykonania Umowy o finansowanie.     

6. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych lub w celu realizacji 

uprawnień Użytkownika wynikających z Rozporządzenia możliwy jest kontakt z 

inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem odo@bm.pl lub pisemnie na 

adres Spółki: Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, dopisek: 

ochrona danych osobowych.  

7. Przedsiębiorca, podając informacje i składając oświadczenia woli niezbędne do 

zawarcia umowy zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe informacje.  

8. Blue Media ma prawo do weryfikacji prawdziwości oświadczeń i danych podanych 

przez Przedsiębiorcę.   

9. W celu dokonania Weryfikacji BIG dane osobowe Użytkownika, który podlega 

Weryfikacji, zostaną przekazane do BIG InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie ul. 

Jacka Kaczmarskiego 77, Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Jacka Kaczmarskiego 77A, Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. 

Kruczkowskiego 8 oraz Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Danuty Siedzikówny 12. Podmioty te jako 

administratorzy danych osobowych Przedsiębiorcy podlegającego Weryfikacji BIG, 

udostępniać będą Blue Media dane Przedsiębiorcy dotyczące jego zadłużenia 

pochodzące z baz danych administrowanych przez te podmioty.   

 

§ 5  Spory   

  

Powództwo o roszczenia wynikające z umów o finansowanie można wytoczyć według 

przepisów o właściwości ogólnej.  

  

§ 6  Reklamacje  

  

Reklamacje składa się w sposób opisany w Regulaminie serwisu Faktura.pl.  

  

  

§ 7  Postanowienia końcowe  
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1. Regulamin jest dostępny bezpłatnie w Serwisie dla każdego Przedsiębiorcy.  

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin 

serwisu Faktura.pl.  

 

Załączniki  

Załacznik 1 – Opłaty za działania windykacyjne  

  

Telefon – 0 zł Mail  

SMS – 0 zł  

Wezwanie do zapłaty – 0 zł  

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – 170 zł  


