
 

Warunki oferty specjalnej (luty 2023)  
na „Przekazy bez prowizji” w aplikacji MeestPay w marcu 2023  

 

§ 1. WARUNKI OGÓLNE  

1. Ofertę specjalną „Przekazy bez prowizji” w aplikacji MeestPay udostępnia i świadczy Meest Transfer 
sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana przez Sąd Gospodarczy 
w Kielcach pod numerem 0000326242 z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, adres: Jana 
Kilińskiego 30/110, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (dalej: „Meest”). 

2. Oferta jest udostępniana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2. DEFINICJE 

1. Terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 

a) Warunki Oferty – niniejsze warunki; 
b) Oferta – oferta, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej, umożliwiająca niektórym Użytkownikom 

Usługi wykonywanie przekazów bez prowizji w aplikacji MeestPay; 
c) Usługa–  internetowa usługa przekazów pieniężnych z karty na kartę realizowanych za 

pośrednictwem strony  www.meestpay.com lub aplikacji mobilnej Meestpay. 
d) Klienci objęci Ofertą – Użytkownicy serwisu przekazów pieniężnych Perekaz24 lub MeestPay 

dostarczanych przez Meest. 
e) Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych; 
f) Rejestracja – wykonanie wszystkich czynności wskazanych § 3 ust. 3 przez Użytkownika, który 

spełnia wszystkie warunki określone w § 3 ust. 2 poniżej. 

 

§ 3. WARUNKI OFERTY 

1. [Okres Obowiązywania Oferty] Oferta jest ważna od 15 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. (dalej 
„Okres Obowiązywania Oferty”). Użytkownik który spełnia warunki w Okresie Obowiązywania 
Oferty, uzyskuje możliwość realizacji bezpłatnych przekazów w następnym miesiącu 
kalendarzowym (marzec 2023). Meest ma prawo przedłużyć Okres Obowiązywania Oferty, a 
informacja o przedłużeniu zostanie podana z wyprzedzeniem zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 6 

niniejszych Warunków Oferty. 

2. [Warunki] Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszych Warunków Oferty, aby móc 
bezpłatnie możliwość korzystania z Usługi na podstawie niniejszej Oferty, Użytkownik musi spełnić 
wszystkie z poniższych warunków:  

a) Użytkownik musi być uprawnionym posiadaczem konta klienta w aplikacji MeestPay; 

b) Użytkownik musi wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikacji z ofertami handlowymi. 
Odpowiednią zgodę można wyrazić w menu ustawień aplikacji MeestPay; 

c) Użytkownik musi w Okresie Obowiązywania Oferty dokonać określoną w indywidualnej SMS 
komunikacji liczbę przekazów walutowych w określonej kwocie.  
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3. [Rejestracja ] W celu korzystania z Usługi Użytkownik, który spełnia wszystkie Warunki Oferty 
określone w § 3 ust. 2 powyżej, musi pobrać i zalogować się do aplikacji mobilnej MeestPay 
dostępnej na platformy iOS oraz Android.  

4. [Przekazy bez prowizji] Użytkownik może uzyskać dostęp na jeden miesiąc do wykonywania 
przekazów bez prowizji w aplikacji mobilnej MeestPay  po spełnieniu warunków. W okresie dostępu 
do usługi obowiązują standardowe limity kwotowe dla wartości transakcji wykonywanych przez 
Użytkownika, zgodne z regulaminem Usługi.  

5. [Warunki korzystania z Usługi] Usługę Meest świadczy na zasadach określonych we właściwym 
regulaminie oraz polityce prywatności.  

6. [Zmiany niniejszych Warunków Oferty. Meest ma prawo dokonać zmian niniejszych Warunków 
Oferty, w szczególności w odniesieniu do warunków dodatkowych dotyczących prawa do 
otrzymania Usługi. W żadnym wypadku takie zmiany nie mają wpływu na prawa nabyte przez osoby, 
które skorzystały z Oferty na podstawie poprzedniej wersji Warunków Oferty. Ewentualne zmiany 
niniejszych Warunków Oferty, w tym także informacje o ewentualnym dodaniu lub usunięciu 
warunku, zostaną opublikowane na stronie internetowej Meest pod adresem: 
www.meestpay.com/prom  i wejdą w życie po uprzednim powiadomieniu z co najmniej 30-
dniowym wyprzedzeniem.  

 

§ 4. PYTANIA I REKLAMACJE 

1. Wszelkie ewentualne pytania, zastrzeżenia lub reklamacje dotyczące Usługi Użytkownicy mogą 
przekazywać, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w witrynie internetowej Usługi 
lub w aplikacji mobilnej MeestPay. Użytkownik otrzyma odpowiedź na dane pytanie, zastrzeżenie 
lub reklamację w terminie 14 dni od ich przekazania. 

2. Wszelkie ewentualne pytania, zastrzeżenia lub reklamacje dotyczące Warunków Oferty, samej 
Oferty lub kwestii technicznych związanych z funkcjonowaniem Oferty, Użytkownicy mogą 
przekazywać do Meest, za pośrednictwem Call Center MeestPay dostępnego od poniedziałku do 
piątku, w godz. 8:00 – 16:00, pod numerem telefonu (koszt połączenia według taryfy operatora) lub 
komunikatorów (Viber, Telegram, WhatsApp): +38 (067) 700 47 48 48 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść niniejszych Warunków Oferty jest dostępna pod adresem: http://www.meestpay.com/prom 
natomiast regulamin Usługi i polityka prywatności MeestPay są dostępne pod następującymi 
adresami: https://meestpay.com/pl/regulamin-serwisu/ (regulamin usługi) oraz 
https://meestpay.com/pl/privacy-polic/ (polityka prywatności). 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Oferty okażą się nieważne, nieskuteczne 
lub niewykonalne albo zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne na podstawie 
orzeczenia sądu lub decyzji organu administracyjnego, a także w wypadku zmiany przepisów prawa 
lub interpretacji przepisów prawa uniemożliwiającej wykonanie danych postanowień niniejszych 
Warunków Oferty, pozostałe postanowienia Warunków Oferty zachowują moc. 

3. Oferta oraz niniejsze Warunki Oferty podlegają prawu polskiemu.  
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