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REGULAMIN 
LoanByLink 

(obowiązuje od dnia 21  września 2022 rok) 
 
 

I. DEFINICJE 
 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie oraz Umowie o współpracy o korzystanie z systemu LoanByLink 

zawartej pomiędzy HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, a 

Partnerem używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: 

Klient  osoba fizyczna  będąca konsumentem w 
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; 
 

Kredytodawca podmiot będący Kredytodawcą w rozumieniu 
art. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 
kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2022 r. poz. 
246), z którym współpracuje HONEY PAYMENT 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALONOŚCIĄ, jako pośrednik 
kredytowy. 

Pożyczka pożyczka udzielana Klientowi przez 
Kredytodawcę za pośrednictwem HONEY 
PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w celu sfinalizowania 
Transakcji w Sklepie Partnera. Przyznanie 
pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny 
zdolności kredytowej Klienta   przez HONEY 
PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub przez podmiot 
współpracujący z HONEY PAYMENT SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
będący Kredytodawcą oraz od akceptacji przez 
Klienta  warunków tej pożyczki. Pożyczka 
udzielana jest w oparciu o Ustawę z dnia 12 maja 
2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2019, 
poz. 1083 ze zm.). Z kwoty pożyczki HONEY 
PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub Kredytodawca 
wypłaca Partnerowi – w imieniu Klienta – cenę 
nabycia towaru lub usługi. 

Partner oznacza partnera handlowego, który na 
podstawie Umowy współpracuje z 
HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . 

Regulamin oznacza niniejszy regulamin. 
Sklep oznacza sklep internetowy lub internetową 

platformę handlową należące i prowadzone 
przez Sprzedawcę współpracującego z HONEY 
PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za pomocą których 
Partner oferuje towary lub/i usługi dopuszczone 
do obrotu na terytorium RP. 

Transakcja oznacza zapłatę przez Klienta ceny towaru lub 
usługi z wykorzystaniem Pożyczki. 

HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 
Warszawie przy ulicy Nowy Świat 33/13, 00-029 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000895826, kapitał zakładowy 
w wysokości 5.000,00 zł wpłacony w całości, 
posiadająca numer NIP 5252859204, REGON 
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388760204. Wpisana do Rejestru pośredników 
kredytu konsumenckiego pod numerem 
RPK040335. 

Umowa umowa o korzystanie z systemu LoanByLink 
zawarta pomiędzy HONEY PAYMENT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, a 
Partnerem na podstawie Regulaminu, mająca 
charakter umowy o współpracy. 

Użytkownik upoważniona przez Partnera osoba trzecia 
posiadająca dostęp do systemu LoanByLink. 
Zakres dostępu Użytkownika do systemu 
LoanByLink określa Partner. 

 
 

II. PRZEDMIOT REGULAMINU 
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy z Partnerem z HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przy korzystaniu z systemu „LoanBylink” 
udostępnionego Partnerowi w systemie informatycznym HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.  

 
 

III. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Umowa o korzystanie z sytemu LoanByLink może zostać zawarta w formie: 

a) pisemnej, 

b) elektronicznej.  

2. Umowa wchodzi w życie  po: 

a) rejestracji Partnera w systemie LoanByLink, 

b) zapoznaniu się z warunkami Umowy oraz wyrażeniu zgody na ich przestrzeganie drogą 

elektroniczną. 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b powyżej Umowa zostaje zawarta z chwilą przekazania 

Partnerowi przez HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

informacji o zawarciu Umowy w formie wiadomości e-mail lub sms.  

4. HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie 

prawo do odmowy zawarcia Umowy z Partnerem bez podania przyczyny.  

 
IV. UTWORZENIE KONTA W SYSTEMIE  

 
1. Podczas rejestracji w systemie LoanByLink następuje utworzenie konta dla upoważnionego 

przedstawiciela Partnera. Konto jest prywatne i logować się do niego może jedynie Partner i 

upoważnieni przez Partnera Użytkownicy, posiadający indywidualne dostępy. 

2. Partner może mieć tylko jedno konto.  

3. Partner powinien potwierdzić konto (wykonać identyfikację Partnera)  po to, aby HONEY 

PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozpoczęła lub 

kontynuowała świadczenie usług określonych w niniejszej Umowie. 

4. Rejestrując Partnera w systemie LoanByLink przedstawiciel Partnera potwierdza, że jest 

właściwie wybranym lub wyznaczonym przedstawicielem Partnera do zawarcia Umowy. 

5. Partner zapewnia, że podane przez niego dane podczas rejestracji w systemie LoanByLink, 

a także później podczas ich zmiany lub uzupełnienia będą prawidłowe. 

 
V. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTU  

 
1. W ramach systemu LoanByLink Partner uprawniony jest: 

a) do udostępniania zainteresowanym Klientom narzędzia pozwalającego na dokonywanie 

płatności z wykorzystaniem Pożyczki oferowanej za pośrednictwem HONEY PAYMENT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przez Kredytodawcę; 

b) do zamieszczenia na stronie internetowej swojego Sklepu informacji o możliwości 

sfinansowania zakupu produktu lub usługi z wykorzystaniem Pożyczki za pośrednictwem 

HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przez 

Kredytodawcę. 
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2. Dostęp do narzędzia pozwalającego na dokonywanie płatności z wykorzystaniem Pożyczki 

oferowanej za pośrednictwem HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może zostać ograniczony przez Kredytodawcę. Kredytodawca 

podejmuje ostateczną decyzję, co do tego czy oferowane przez Partnera produkty lub 

świadczone usługi mogą być finansowane ze środków uzyskanych w ramach Pożyczki. 

3. Klientem dokonującym za pośrednictwem narzędzia „LoanByLink” płatności za towary lub 

usługi świadczone przez Partnera z wykorzystaniem Pożyczki oferowanej za pośrednictwem  

HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przez 

Kredytodawcę nie może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca 

Partnerem na podstawie niniejszej Umowy. 

4. Produkt skierowany będzie do Klientów, którzy w ocenie HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz Kredytodawcy posiadają zdolność kredytową 

oraz spełnią wymogi formalne określone wyłącznie przez Kredytodawcę. HONEY PAYMENT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie ma możliwości zmiany wymogów 

formalnych określonych przez Kredytodawcę. 

 

 

VI. OBOWIĄZKI STRON 

 

1. HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zobowiązuje się do 

zapewnienia Partnerowi: 

1)  pomocy w procesie rejestracji Partnera do systemu LoanByLink, 

2)  pomocy technicznej związanej z obsługą sytemu LoanByLink, 

3)  pomocy w dokonaniu wdrożenia systemu LoanByLink, 

2. HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest uprawniona do 

dokonywania wszelkich zmian w systemie LoanByLink, które nie wpływają na prawa lub 

obowiązki Partnera wynikające z Umowy, a które mają na celu, w szczególności poprawę 

bezpieczeństwa, funkcjonalności lub które wynikają ze zmiany przepisów prawa,  technologii, 

sytuacji rynkowej czy też zmian właścicielskich. 

3. Partner zobowiązuje się do: 

1) Informowania  HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na piśmie o każdej zmianie adresu oraz danych dotyczących  

prowadzonej działalności, mającej wpływ na wykonywanie Umowy, w szczególności do 

informowania  HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

o zmianach adresu e-mail, siedziby, nazwy i numeru rachunku bankowego Partnerowi oraz 

o zawieszeniu lub zakończeniu prowadzonej działalności; 

2) przestrzegania dyspozycji art. 59 c ustawy o kredycie konsumencki tj. tajemnicy  

bankowej; 

3) przestrzegania przepisów dotyczących danych osobowych zawartych w ustawie o ochronie 

danych osobowych oraz o przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Partner 

zapewnia, że jeżeli będzie to wymagane, we własnym zakresie i na własną 

odpowiedzialność, uzyska wszelkie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą 

elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i 

użycie urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego (w rozumieniu art. 172 

ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego); 

4. Strony zobowiązują się na bieżąco dostarczać sobie wszelkie potrzebne informacje i dane, 

niezbędne do wykonania działań marketingowo-reklamowych na podstawie Umowy. 

5. Każda ze Stron oświadcza i zapewnia, że przysługują jej wszelkie prawa własności intelektualnej 

(w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, w tym w 

szczególności prawa ochronne do znaków towarowych, prawa rejestracji wzorów 

przemysłowych) do materiałów, które będą wykorzystywane w ramach współpracy Stron oraz 

że wykorzystanie przez Strony i przekazywanie materiałów nie będą stanowiły jakiegokolwiek 

naruszenia przepisów obowiązującego prawa, ani nie będzie naruszać praw osób trzecich. 

6. Każda ze Stron zobowiązana jest wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością i 

najlepszą wiedzą oraz chronić interesy drugiej Strony w zakresie powierzonych sobie czynności. 

7. Każda ze Stron zobowiązuje się do informowania drugiej strony o zaistniałych w trakcie 

wykonania przedmiotu Umowy trudnościach i przeszkodach, jak również do współdziałania z 

drugą Stroną w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych wynikłych w trakcie 

wykonywania postanowień Umowy. 
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VII. OBOWIĄZYWANIE UMOWY 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.  

2. Każdej ze stron Umowy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy. 

3. Wypowiedzenie staje się skuteczne z końcem miesiąca kalendarzowego następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie wypowiedzenia. 

4. Wypowiedzenie Umowy może zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy 

Stron wskazane w Umowie.  

5. Umowa może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem 

natychmiastowym przez każdą ze Stron w przypadku: 

a) kiedy doszło do naruszenia postanowień umowy przez drugą ze Stron, 

b) narażenia reputacji HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozumianej jako wejście przez HONEY PAYMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w posiadanie wiedzy o negatywnych 

informacjach na temat Partnera uniemożliwiających kontynuowanie współpracy. 

c) Kiedy HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

uzna, że kontynuacja współpracy naraża HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  na stratę lub rodzi podwyższone ryzyko 

d) gdy Kredytodawca zawiadomi  HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o nieprawidłowościach związanych z postępowaniem 

Partnera w trakcie trwania współpracy,  które to narażać będą HONEY PAYMENT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz Kredytodawcę na stratę 

lub rodzić będą podwyższone ryzyko. 

 

 

VIII. WYPŁATY ŚRODKÓW 

 

1. HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub Kredytodawca 

będą przekazywać środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie nabycia towarów lub usług, 

wypłacane na podstawie umów pożyczki zawartych przez Klientów jedynie na zweryfikowany 

rachunek bankowy Partnera. 

2. W celu zweryfikowania rachunku bankowego Partner zobowiązany jest do dokonania przelewu 

weryfikacyjnego na kwotę w wysokości 1 zł z rachunku bankowego prowadzonego przez bank z 

siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, powiązanego z prowadzoną przez Partnera 

działalnością gospodarczą, który został wskazany podczas rejestracji Partnera w systemie 

„LoanBylink” w Umowie. 

3. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 1 nastąpi na zweryfikowany rachunek bankowy 

Partnera, nie później niż w terminie do 4 dni roboczych od zawarcia umowy Pożyczki z Klientem. 

4. Warunkiem przekazania środków finansowych, o których mowa w ust. 1 jest zawarcie przez 

Klienta umowy pożyczki w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim. 

5. W przypadku niedokonania przez Partnera przelewu weryfikacyjnego z rachunku bankowego, 

o którym mowa w ust. 2 wypłata środków finansowych, o których mowa w ust. 1 nie będzie 

możliwa do czasu zweryfikowania rachunku bankowego Partnera.  HONEY PAYMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poinformuje Partnera o wymogu dokonania 

weryfikacji rachunku bankowego. 

6. Partnerowi nie przysługuje prawo do zwrotu jakichkolwiek kosztów bądź wydatków, 

poniesionych w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON  

 

1. Każda ze Stron odpowiada za obowiązki nałożone na nią w wyniku zawarcia Umowy. 
Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy i 
wynikające stąd obowiązki odszkodowawcze oparte są na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem 
modyfikacji wynikających z niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku wyrządzenia szkody przez któregokolwiek z przedstawicieli, pracowników, 
współpracowników lub innych osób, którymi Partner  się posługuje przy wykonywaniu Umowy, 
Partner odpowiada za działania lub zaniechania tych osób, jak za własne działania lub 
zaniechania. 
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X. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

1. Partner nie jest stroną umowy Pożyczki zawieranej pomiędzy 

Kredytodawcą za pośrednictwem  HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, a Klientem celem 

sfinansowania zakupu w Sklepie Partnera, w związku z tym Partner nie 

będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu zobowiązań Klienta wobec 

Kredytodawcy. 

2. HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie ponosi odpowiedzialności  za opóźnienia w 

uruchomieniu pożyczki  i przekazania środków na rachunek Partnera 

spowodowane : 

a) działaniem siły wyższej; 

b) posługiwania się przez Sprzedawcę błędnym lub nieaktualnym numerem rachunku 

bankowego; 

c) przyczynami  niezależnymi od HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, w szczególności powstałymi po wydaniu dyspozycji przelewu. 

 

XI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych w 

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), w odniesieniu do danych Partnerów  

oraz danych osobowych osób umocowanych do 

dokonywania czynności w imieniu Partnera, jest 

HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .  

2. HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przetwarza dane 

osobowe Partnerów oraz dane osobowe osób 

umocowanych do dokonywania czynności w 

imieniu Partnera w celu: − zawarcia i wykonania 

Umowy,  przeprowadzenia procedur „KYC”, 

dokonania weryfikacji tożsamości Partnera oraz 

osób, które go reprezentują, informowania o 

statusie oraz historii rozliczeń, spełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na   

HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rozpatrywania 

reklamacji, wsparcia obsługi systemu 

LoanByLink, w tym poprzez informowanie o 

awariach, blokadach, aktualizacjach, − 

wystawiania faktur i przechowywania 

dokumentów księgowych.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne 

jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania 

Umowy a niepodanie tych danych może 

skutkować brakiem możliwości zarejestrowania 

się i korzystania z usług na podstawie 

Regulaminu.  
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4. Zasady przetwarzania danych osobowych przez 

HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, w tym danych 

Klientów, określa Polityka Prywatności.  

 

 
 
 
 

XII. ODSTĄPIENIE KLIENTA OD UMOWY  

 
1. W przypadku, gdy Klient odstąpi od Umowy sprzedaży towaru lub usługi na zakup której 

Kredytodawca udzielił pożyczki za pośrednictwem HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Partner zobowiązany jest: 

a)  poinformować HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o tym zdarzeniu na piśmie lub poprzez system LoanByLink nie 

później w ciągu 3 dni od otrzymania oświadczenia Klienta. 

2. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust.1 powyżej Partner zobowiązany jest do 

zwrotu nie później niż w terminie 7 dni od wysłania do HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informacji, o której mowa w ust.1, kwoty pożyczki 

otrzymanej od Kredytodawcy  na pokrycie ceny zakupu. 

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy pożyczki przez Klienta zgodnie z przepisami 

ustawy o kredycie konsumenckim, Partner zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej od 

Kredytodawcy kwoty pożyczki  w terminie do 7 dni. Partner zachowuje roszczenie o zapłatę ceny od 

Klienta. 

4. W przypadku nie wywiązania się Partnera z obowiązku zwrotu określonego w ust.2 HONEY 

PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przysługuje prawo 

potrącenia niezwróconej kwoty z kolejnych przelewów (udzielonych Klientom pożyczek) 

dokonywanych na rzecz Partnera. 

5. W przypadku braku środków lub niemożności dokonania potrącenia HONEY PAYMENT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wystawi wezwanie do zapłaty. Partner 

zobowiązany jest zwrócić żądaną kwotę w terminie i na rachunek bankowy wskazane w 

wezwaniu. 

6. W przypadku, gdy Klient nie odstąpi od Umowy pożyczki lub odstąpienie nie będzie skuteczne, 

a Partner przyjmie rezygnację Klienta z towaru lub usługi w całości lub części lub przyjmie 

zwrot towaru/usługi, Partner zwróci HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w całości lub części odpowiadające rezygnacji, środki pieniężne 

przekazane przez HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 

7. W przypadku przyjęcia rezygnacji określonej w ust. 6 powyżej Partner zobowiązuje się do 

zwrotu środków pieniężnych  w terminie do 7 dni od przyjęcia rezygnacji Klienta. 

8. W przypadku nie wywiązania się Partnera z obowiązku zwrotu określonego w ust. 5 powyżej, 

HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przysługuje prawo 

potrącenia niezwróconej kwoty z przekazywanych Partnerowi środków finansowych 

wynikających ze sporządzonych innych umów o kredyt wiązany. O dokonaniu potrącenia 

HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zobowiązana jest 

poinformować Sprzedawcę. 

9. Strony zgodnie potwierdzają, iż wzajemnie rozliczenia stron będą dokonywane w pierwszej 

kolejności w drodze potrącenia, przy czym uprawnienie to dotyczy także należności 

niewymagalnych. 

 

XIII. ZMIANA REGULAMINU 
 

1. HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie 
prawo do dokonywania modyfikacji niniejszego Regulaminu, w dowolnym momencie jego 
obowiązywania, zamieszczając zaktualizowaną wersję na stronie internetowej 
https://loanby.link/dla-partnera/#materialy-dla-partnera, który zaczyna obowiązywać od 
momentu jego publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanym Regulaminie. 

2. Partner ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Regulaminu, o czym HONEY 
PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poinformuje go, wysyłając 
do Partnera wiadomość lub udostępniając komunikat o zmianie Regulaminu. 
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3. Dalsze korzystanie z systemu LoanByLink jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanego 
Regulaminu. 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może przenosić 

całości lub części praw wynikających z niniejszej Umowy na podmioty trzecie. 
3. Jeśli poszczególne postanowienia Dokumentacji okażą się nieważne lub bezskuteczne w całości 

lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. Strony 
zobowiązują się w wyżej opisanym przypadku zastąpić postanowienia nieważne lub bezskuteczne 
innymi w taki sposób, aby jak najpełniej wypełnić cel Umowy. 

4. Partner nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, przenieść praw lub obowiązków wynikających z 
Umowy na rzecz podmiotów trzecich, w tym nie może udzielać dostępu do usług realizowanych 
na podstawie Umowy podmiotom trzecim. 

5. Umowa  oraz wynikające z niej zobowiązania podlegają prawu polskiemu. 
6. Wszelkie spory  HONEY PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz 

Partner zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu 
słusznego interesu drugiej strony, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób 
polubowny, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby HONEY 
PAYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na moment wytoczenia 
powództwa lub złożenia wniosku do sądu. 


