
WARUNKI UZYSKANIA STATUSU  
SPRAWDZONEGO UŻYTKOWNIKA 

 
 

1. Status Sprawdzonego Użytkownika (dalej „Status”) nadawany jest Użytkownikom na warunkach 

określonych poniżej. 

2. Celem uzyskania Statusu jest zwiększenie wiarygodności Użytkownika, w szczególności prawdziwości 

podanych przez niego danych w procesie Rejestracji wobec innych Użytkowników. 

3. Uzyskanie Statusu następuje poprzez zawarcie odpłatnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. 

4. W ramach umowy Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej a Usługodawca 

zobowiązuje się do nadania Użytkownikowi Statusu poprzez dodanie w profilu jego Konta ikony  

5. Uzyskanie Statusu jest dobrowolne i odbywa się jedynie na wyraźne zlecenie Użytkownika. 

6. Aby otrzymać Status Użytkownik uiszcza opłatę weryfikacyjną w wysokości 1,23 zł (jeden złoty 23/100) 

brutto na wskazany poniżej numer rachunku bankowego Usługodawcy: 

ING BANK ŚLĄSKI  44 1050 1575 1000 0090 9802 7817. 

7. W tytule przelewu Użytkownik podaje swój login podany w procesie Rejestracji. 

8. Dane podane w przelewie powinny być zgodne z danymi podanymi w procesie Rejestracji. 

9. Kwota podana w ust. 6 jest kwotą brutto i zawiera podatek od towarów i usług VAT. 

10. Płatność może odbywać się tylko drogą przelewu bankowego. 

11. Płatności dokonane przekazem pocztowym lub w innej formie nie są honorowane przez Usługodawcę. 

12. Usługodawca nie honoruje płatności dokonywanych za pośrednictwem rachunków bankowych osób 

trzecich, nie będących Użytkownikami (znajomi, rodzina). 

13. Datą płatności jest data zaksięgowania należności przez Usługodawcę. 

14. Usługodawca wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie Użytkownika.  

15. W celu otrzymania faktury VAT za nadanie statusu Sprawdzony Użytkownik należy w ciągu 7 dni od daty 

dokonania płatności wysłać dane za pośrednictwem formularza kontaktowego.  Dane do faktury VAT 

powinny zawierać: Imię, Nazwisko, Nazwę firmy, Adres Firmy oraz NIP. 

16. Nadanie Statusu następuje w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od chwili zaksięgowania płatności przez 

Usługodawcę.  

17. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn (w tym przypadku 

uchybienia terminowi określonemu w ust. 16 powyżej) w terminie 10 (dziesięciu) dni od dokonania 

płatności. 

18. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik składa w formie elektronicznej poprzez przesłanie e-

mail do Usługodawcy. 

19. Poza wyjątkiem określonym w ust. 17, opłata weryfikacyjna nie podlega zwrotowi. 

20. W przypadku zmiany danych podanych podczas Rejestracji Status wygasa, a Użytkownik, który go utracił 

może uzyskać Status na nowo według niniejszej procedury. 

http://wynajmownia.pl/kontakt

