Regulamin Płatności
I. DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Regulamin świadczenia usług przez home.pl S.A. – Regulamin świadczenia usług przez home.pl S.A.,
znajdujący się na stronie Operatora.
2. Regulamin – niniejszy Regulamin dostępny na stronie Operatora.
Pozostałe definicje użyte w niniejszym Regulaminie znajdują się w Regulaminie świadczenia usług przez
home.pl S.A.

II. ZASADY PŁATNOŚCI
1. Reseller jest zobowiązany do wniesienia z góry Opłaty za Usługi określonej w Cenniku zadany Okres
abonamentowy.
2. Z chwilą zakończenia rejestracji, a następnie co miesiąc najpóźniej w ostatnim dniu każdego Okresu
abonamentowego Opłaty Resellerskiej, Reseller jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty Resellerskiej
określonej w Cenniku.
3. Reseller zobowiązany jest do uiszczania z góry innych określonych w Cenniku opłat związanych
ze świadczeniem Usługi.
4. Do Opłaty za Usługi oraz Opłaty Resellerskiej oraz opłat wskazanych w pkt. II ust. 3 doliczany jest podatek VAT w stawce przewidzianej przez obowiązujące przepisy.
5. home.pl S.A. wystawi Resellerowi fakturę VAT z tytułu Opłaty za Usługi oraz Opłaty Resellerskiej oraz
opłat wskazanych w pkt II.3 za miesiąc poprzedni w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów.
6. Reseller może uiścić Opłatę za Usługi oraz Opłatę Resellerską oraz opłaty wskazane w pkt II.3 wyłącznie w formie:
a) przelewu bankowego na numer rachunku home.pl S.A. – w tym przypadku za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek home.pl S.A.,
b) płatności online za pośrednictwem systemu wskazanego na stronie Operatora,
Dokonywanie wpłat w innych formach niż wskazane w lit a, b jest bezskuteczne i nie wiąże
home.pl S.A.. i następuje na ryzyko Resellera.

7. Przekazywane przez Resellerów w sposób wskazany w pkt II.6 środki pieniężne dopisywane są
do salda Skarbonki.
8. Stan Skarbonki jest dostępny dla Resellera w CP Panelu Resellera.
9. Ustalenie wysokości środków zebranych w ramach Skarbonki następuje w terminie 14 dni od dnia
rozwiązania Umowy o świadczenie usług przez home.pl S.A. w trybie natychmiastowym, a w przypadku wypowiedzenia tej Umowy od dnia upływu okresu wypowiedzenia.
10. W przypadku, gdy po rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług przez home.pl S.A., wysokość środków
pieniężnych w ramach Skarbonki przewyższa wysokość kwot należnych home.pl S.A. z tytułu Opłaty
za Usługi oraz Opłaty Resellerskiej oraz opłat wskazanych w pkt II.3, różnica zostanie zwrócona Resellerowi w terminie 7 dni od daty rozliczenia, o którym mowa w pkt II. 9.
11. O wyniku rozliczenia, o którym mowa w pkt II. 9. Reseller zostanie poinformowany na adres email
podany w CP Panelu Resellera.
12. home.pl S.A. nie dokonuje rozliczeń proporcjonalnych środków zgromadzonych w ramach Skarbonki,
co oznacza, iż środki te muszą pokrywać w całości należności związane ze świadczeniem Usługi
(Opłata za Usługi, Opłata Resellerska oraz opłat wskazanych w pkt II.3). W przypadku, gdy środki
zgromadzone w ramach Skarbonki nie pokrywają w całości należności związanych ze świadczeniem
Usługi (Opłata za Usługi, Opłata Resellerska oraz opłat wskazanych w pkt II.3) nastąpi Blokada Resellera.
13. W trakcie trwania Umowy o świadczenie usług przez home.pl S.A. wszelkie zmiany salda
na Skarbonce wynikające z czynności dokonywanych przez Resellera oraz ich rozliczenia dokonywane
będą niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Resellera korekty faktury VAT.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Płatności mają zastosowanie zapisy Regulaminu
świadczenia usług przez home.pl S.A.

