
 
 

Умови спеціальної пропозиції (лютий 2023 року)  
 для виконання переказів без комісії у додатку MeestPay протягом березня 2023  року. 

 

§ 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ  

1. Спеціальну пропозицію на виконання переказів без комісії в додатку MeestPay надає компанія 
Meest Transfer sp. z o.o. , польське товариство з обмеженою відповідальністю, зареєстроване 
Господарським судом  у м.Кельце під номером 0000326242, із місцем знаходження офісу за 
адресою: ul. Kilińskiego 30/110, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (далі: "Meest").   

2. Пропозиція надається тільки на території Республіки Польща. 

 

§ 2. ВИЗНАЧЕННЯ 

1. Терміни з великої літери мають таке значення: 

a) Умови Оферти – дані умови; 
b) Оферта – пропозиція, зазначена в § 1 розділу 1 вище, що дозволяє деяким Користувачам  

послуги отримати можливість виконання переказів без комісії в додатку MeestPay; 
c) Послуга – онлайн сервіс грошових переказів з картки на картку з використанням Веб-

сайту www.meestpay.com або Мобільного додатку MeestPay.  
d) Клієнти з  пропозицією – користувачі сервісу грошових переказів Perekaz24 або MeestPay, 

що виконується оператором послуги Meest. 
e) Користувач – фізична особа, яка досягла 18-річного віку та має повну дієздатність; 
f) Реєстрація участі – виконання всіх умов, Користувачем зазначених у § 3 розділу 2 та § 3 

розділу 3 викладених нижче. 

 

§ 3. УМОВИ ОФЕРТИ 

1. [Термін дії пропозиції]  Пропозиція діє з 15 лютого 2023р.  до 28 лютого 2023р.   (надалі "Термін 
дії пропозиції"), що передбачає виконання Користувачем Умов протягом вище вказаного 
терміну, для отримання можливості безкоштовних переказів упродовж наступного 
календарного місяця (березня 2023р.). Meest має право продовжити термін дії пропозиції, а 
інформація про продовження буде надана заздалегідь відповідно до положень § 3 розділу 6 
цих Умов оферти. 

2. [Умови] Відповідно до подальших положень цих Умов оферти, щоб мати можливість 
безкоштовно користуватися Послугою за цією Офертою, Користувач повинен відповідати всім 
наведеним нижче вимогам: 

a) Користувач повинен мати персональний обліковий запис в додатку MeestPay; 

b) Користувач повинен погодитися на отримання маркетингових повідомлень з 
комерційними пропозиціями, керування згодою знаходиться в меню налаштувань у 
додатку MeestPay; 

c) Протягом Терміну дії пропозиції зазначеного в § 3 розділу 1,  Користувач повинен 
виконати кількість та дотриматись суми грошових переказів, що надійде в 
індивідуальному СМС повідомленні, з персональними умовами. 
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3. [Реєстрація участі] Щоб скористатися умовами спеціальної пропозиції, Користувач, повинен 
відповідати всім Умовам Оферти, зазначеним у § 3 розділ 2 вище, та завантажити і 
авторизуватись в мобільному додатку MeestPay, доступному для платформ iOS і Android.  

4. [Перекази без комісії] Користувач може отримати доступ на виконання переказів без комісії в 
мобільному додатку MeestPay,  терміном на один календарний місяць, після виконання Умов 
оферти. Протягом періоду для виконання переказів без комісії всі інші умови Послуги та ліміти 
транзакцій залишаються стандартними відповідно до діючих умов Послуги грошових переказів 
Meest. 

5. [Умови надання послуги] Сервіс  грошових переказів Meest надається на умовах, викладених у 
Правилах і умовах, а також Політиці конфіденційності, що розміщені на офіційній веб-сторінці 
www.meestpay.com 

6. [Зміни до Умов оферти].  Meest має право вносити зміни до переліку вимог та Умов оферти, 
зокрема щодо додаткових умов щодо права на отримання Послуги. Ні в якому разі такі зміни 
не зачіпають права, набуті особами, які скористалися Офертою за попередньою редакцією 
Умов оферти. Будь-які зміни до цих Умов оферти, включаючи інформацію про можливе 
додавання або видалення умови, будуть опубліковані на веб-сайті Meest за посиланням: 
www.meestpay.com/promo і набудуть чинності щонайменше через 30 днів.  

 

§ 4. ПИТАННЯ ТА СКАРГИ 

1. Будь-які питання, застереження або скарги щодо Послуг можуть бути подані Користувачем за 
допомогою  формуляра зворотнього зв’язку доступного на офіційній веб-сторінці послуги або в 
мобільному додатку MeestPay. Користувач отримає відповідь на поставлене запитання, 
застереження або скаргу якомога швидше, але в будь якому разі не пізніше 14 днів з моменту 
подання. 

2. Будь-які повідомлення,  застереження або скарги, що стосуються Умов оферти, Оферти  або 
технічних питань, пов'язаних з функціонуванням Оферти, Користувачі можуть подавати в Meest, 
через   контакт-центр MeestPay,  доступний з  понеділка по п'ятницю, з 8:00 –  16:00, за номером 
телефону (дзвінок тарифікується згідно умов Вашого оператора) або месенджерами (Viber, 
Telegram, WhatsApp): +38 (067) 700 47 48  

 

§ 5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Зміст цих Умов  оферти доступний за посиланням: http://www.meestpay.com/promo в той час 
як Правила  та умови надання Послуги, а також Політика конфіденційності MeestPay доступні 
за наступними посиланнями: https://meestpay.com/uk/service-rules/ (Правила та умови  
надання послуг) та https://meestpay.com/uk/privacy-policy/  (Політика конфіденційності).  

2. Якщо будь-яке положення цих Умов оферти буде визнано недійсним, неефективним або таким, 
що не має юридичної сили, або буде визнано недійсним, неефективним або таким, що не має 
юридичної сили за рішенням суду або адміністративним органом, або в разі зміни 
законодавства або тлумачення закону, що перешкоджає виконанню окремих положень цих 
Умов оферти, інші положення Умов оферти залишаються в силі. 

3. Оферта та ці Правила та умови регулюються польським законодавством.  
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