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Warunki Oferty PrOmOcyjnej „myWallet” dla abOnentóW  

T-MObile i abOnentóW mix 

1. Informacje wstępne 
1.1. W okresie od dnia 24.01.2014r. do wycofania niniejszej oferty, Operator oferuje usługę MyWallet na zasadach określonym 

w niniejszych Warunkach.  
1.2. Niniejszymi Warunkami może związać się Abonent T-Mobile lub Abonent Mix. Z zastrzeżeniem pkt 1.3. poniżej, niniejszymi Warunkami 

można związać się: 
1.2.1. w chwili zawierania Umowy,  
1.2.2. w momencie zawierania aneksu do Umowy, jak również  
1.2.3. w trakcie jej wykonywania. 
1.3. Niniejszymi Warunkami nie można się związać w chwili podpisania Umowy lub aneksu do Umowy zawieranej/ego na warunkach 

„Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” 
 

2. Definicje: 
2.1. Abonent Mix – abonent Operatora będący stroną Umowy wykonywanej w oparciu o Regulamin Mix (definicja obowiązuje wyłącznie na 

użytek niniejszego dokumentu) 
2.2. Abonent T-Mobile – abonent Operatora będący stroną Umowy wykonywanej w oparciu o Regulamin Abonamentowy (definicja 

obowiązuje wyłącznie na użytek niniejszego dokumentu) 
2.3. Abonent MyWallet – Abonent T-Mobile lub Abonent Mix, który związał się Warunkami 
2.4. Agregator – podmiot wspierający Partnera w zakresie informatycznym w celu świadczenia przez Partnera Usługi Dodatkowej, 

w przypadku gdy ten partner nie obsługuje się samodzielnie w tym zakresie 
2.5. Aplikacja MyWallet – aplikacja Operatora przeznaczona do zainstalowania w pamięci Telefonu NFC z usługą MyWallet, zarządzania 

z tego poziomu Aplikacjami Partnerów i umożliwienia działania tych aplikacji 
2.6. Aplikacja Partnera – oprogramowanie niezbędne do działania Usługi Dodatkowej instalowane w pamięci Telefonu NFC z usługą 

MyWallet i na Karcie SIM NFC MyWallet, a w niektórych przypadkach wyłącznie w pamięci Telefonu NFC z usługą MyWallet; instalacja 
tego oprogramowania odbywa się w wykonaniu umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej, przy wsparciu Agregatora (jeśli jest) i za 
pośrednictwem Sieci Operatora;  

2.7. Karta SIM NFC MyWallet – Karta SIM umożliwiająca korzystanie z NFC udostępniana przez Operatora Abonentowi MyWallet 
2.8. NFC – dostarczana przez Operatora usługa umożliwiająca bezprzewodową wymianę danych na bliską odległość (liczoną 

w centymetrach); skrót angielskiego określenia Near Field Communication (komunikacja bliskiego pola) 
2.9. Operator – T-Mobile Polska S.A. 
2.10. Partner – podmiot świadczący Usługę Dodatkową samodzielnie lub przy wsparciu Agregatora; w szczególnym przypadku Partnerem 

może być sam Operator (definicja obowiązuje wyłącznie na użytek niniejszych warunków) 
2.11. Regulamin Abonamentowy – regulamin, na podstawie którego abonenci zawierali z Operatorem umowy w systemie abonamentowym 

w okresie 23 października 2003r. – 5 lipca 2009r. („Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię 
Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” z dnia 1 października 2003r.), regulamin, na podstawie, którego abonenci zawierali 
z Operatorem takie umowy w okresie 6 lipca 2009r. – 4 czerwca 2011r. („Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na 
rzecz Abonentów” z dnia 6 lipca 2009r.) lub regulamin, na podstawie którego abonenci zawierali lub zawierają z Operatorem takie 
umowy, noszący tytuł „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile”; definicja ta obowiązuje 
wyłącznie na użytek niniejszego dokumentu 

2.12. Regulamin Mix – regulamin, na podstawie którego abonenci zawierali umowy z Operatorem, w związku z oznaczeniem „Era Mix”, 
rozliczane przynajmniej częściowo w systemie przedpłaconym, w okresie 23 października 2003r. – 27 września 2009r. („Regulaminu 
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” z dnia 1 października 
2003r.), regulamin, na podstawie, którego abonenci zawierali z Operatorem takie umowy w okresie 28 września 2009r. – 4 czerwca 
2011r. („Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Era Mix” z dnia 28 września 2009 r.), lub 
regulamin, na podstawie, którego abonenci zawierali lub zawierają umowy związane z oznaczeniem „Mix” i rozliczeniami 
dokonywanymi przynajmniej częściowo w systemie przedpłaconym, noszący tytuł „Regulamin Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix”; definicja obowiązuje wyłącznie na użytek niniejszego dokumentu 

2.13. Telefon NFC z usługą MyWallet – telefon umożliwiający korzystanie z usługi MyWallet, w tym z NFC 
2.14. Umowa – umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych łącząca abonenta (Abonenta T-Mobile lub Abonenta Mix) i Operatora, 

wykonywana w oparciu o Regulamin Abonamentowy albo Regulamin Mix, w związku z taryfą, w ramach której dostępna jest usługa  
MyWallet; lista takich taryf znajduje się na www.t-mobile.pl 

2.15. Usługa Dodatkowa – usługa realizowana na gruncie umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem Karty SIM NFC MyWallet i Telefonu 
NFC z usługą MyWallet a Partnerem, w szczególności w oparciu o NFC 

2.16. Usługa Zbliżeniowa – Usługa Dodatkowa realizowana w oparciu o NFC 
2.17. Warunki – niniejsze warunki oferty promocyjnej 
 
3. Warunki ogólne: 
3.1. W ramach usługi MyWallet Operator: 
3.1.1. udostępnia Abonentowi MyWallet Aplikację MyWallet do pobrania i zainstalowania w pamięci Telefonu NFC z usługą MyWallet, 
3.1.2. wspiera proces zawarcia umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej pomiędzy Abonentem MyWallet a Partnerem, 
3.1.3. umożliwia instalowanie w pamięci Telefonu NFC z usługą MyWallet lub na Karcie SIM NFC MyWallet Aplikacji Partnera,  
3.1.4. świadczy NFC Abonentowi MyWallet w przypadku korzystania przez niego z Usługi Zbliżeniowej. 
3.2. Opłata za usługę MyWallet określona jest w Warunkach Cenowych Usługi „MyWallet”. Do dnia 29.10.2014r. Usługa MyWallet jest 

świadczona na warunkach promocyjnych tj. nieodpłatnie. Wartość usługi wliczona jest w cenę abonamentu za usługi 
telekomunikacyjne, a w przypadku abonentów Mix – w kwotę zobowiązania. 

3.3. Abonent MyWallet może dezaktywować usługę MyWallet w dowolnym czasie.  
 
4. Warunki szczegółowe: 
4.1. Operator wspiera proces zawarcia umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej pomiędzy Abonentem MyWallet a Partnerem w sposób 

następujący: 
4.1.1. W przypadku związania się Abonenta MyWallet niniejszymi Warunkami w Punkcie Sprzedaży: 
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4.1.1.1. Konsultant Operatora niezwłocznie informuje Abonenta MyWallet o Partnerach oferujących Usługi Dodatkowe w momencie 
zaakceptowania Warunków. 

4.1.1.2. Konsultant Operatora niezwłocznie proponuje Abonentowi MyWallet ułatwienie kontaktu z wybranym/i przez niego Partnerem/ami, 
a w przypadku takiej woli Abonenta MyWallet, przyjmuje od niego dyspozycję udostępnienia jego imienia, nazwiska oraz 
kontaktowego numeru telefonu (w przypadku Abonenta MyWallet niebędącego osobą fizyczną – nazwy (firmy) i numeru 
kontaktowego) wybranemu/ym przez niego Partnerowi/om, w celu nawiązania przez niego/nich kontaktu telefonicznego 
i zaoferowania Abonentowi MyWallet Usługi Dodatkowej.  

4.1.2. W przypadku związania się Abonenta MyWallet niniejszymi Warunkami w kanale telefonicznym lub w przypadku zamówienia przez ten 
kanał Umowy lub aneksu do Umowy obejmujących Warunki: 

4.1.2.1. Konsultant Operatora niezwłocznie informuje Abonenta MyWallet o Partnerach oferujących Usługi Dodatkowe podczas rozmowy 
telefonicznej. 

4.1.2.2. Konsultant Operatora niezwłocznie proponuje Abonentowi MyWallet ułatwienie kontaktu z wybranym/i przez niego Partnerem/ami, 
a w przypadku takiej woli Abonenta MyWallet, przyjmuje od niego dyspozycję udostępnienia jego imienia, nazwiska oraz 
kontaktowego numeru telefonu (w przypadku Abonenta MyWallet niebędącego osobą fizyczną – nazwy (firmy) i numeru 
kontaktowego) wybranemu/ym przez niego Partnerowi/om, w celu nawiązania przez niego/nich kontaktu telefonicznego 
i zaoferowania Abonentowi MyWallet Usługi Dodatkowej.  

4.1.3. W przypadku związania się Abonenta MyWallet niniejszymi Warunkami przez wysłanie sms-a, o którym mowa w pkt 4.10.1 lub przez 
stronę internetową, wskazaną w pkt 4.10.2 lub 4.10.3. poniżej: 

4.1.3.1. Operator udostępnia na tej stronie internetowej link do podstrony zawierającej aktualną listę Partnerów. 
4.1.3.2. Operator udostępnia na tej stronie informację co do sposobu skontaktowania się z konsultantem Biura Obsługi Abonenta 

(w przypadku Abonenta T-Mobile) lub Biurem Obsługi Użytkownika (w przypadku Abonenta Mix) w celu skorzystania ze świadczenia 
Operatora, o którym mowa powyżej w pkt 4.1.1.1. i 4.1.1.2. 

4.1.3.3. Operator zapewnia, po nawiązaniu kontaktu z Biurem Obsługi Abonenta (w przypadku Abonenta T-Mobile) lub Biurem Obsługi 
Użytkownika (w przypadku Abonenta Mix) i ujawnieniu faktu związania się Warunkami w sposób określony poniżej w pkt 4.10.1. - 
4.10.3., spełnienie świadczenia, o  którym mowa powyżej w pkt 4.1.1.1. i 4.1.1.2. 

4.1.4. W każdym przypadku, gdy użytkownik Karty SIM NFC MyWallet i Telefonu NFC z usługą MyWallet ujawni wobec Partnera wolę 
zawarcia umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej, Operator na zapytanie Partnera (a) potwierdzi temu podmiotowi stan gotowości 
danego Numeru Telefonu Abonenta MyWallet do świadczenia względem związanej z nim Karty SIM NFC MyWallet Usługi Dodatkowej 
albo (b) wskaże brak takiej gotowości i jego przyczynę. W przypadku, gdy Partner korzysta ze wsparcia Agregatora odpowiedź 
Operatora na zapytanie Partnera zostanie udzielona Agregatorowi na rzecz Partnera. 

4.2. Posiadanie aktywnej Karty SIM NFC MyWallet i Telefonu NFC z usługą MyWallet jest jednym z koniecznych warunków korzystania 
z usługi MyWallet. Zapisane na Karcie SIM NFC MyWallet Aplikacje  Partnerów nie mogą przekroczyć łącznie objętości 298 kB. 
Zbliżenie się lub osiągnięcie tej granicy może stanowić dla Partnera podstawę do odmowy zawarcia umowy o świadczenie nowej dla 
Abonenta MyWallet Usługi Dodatkowej. W takiej sytuacji zapisanie na Karcie SIM NFC MyWallet kolejnej Aplikacji Partnera będzie 
możliwe po usunięciu innej lub innych Aplikacji Partnerów. Wskazanego usunięcia może dokonać jedynie właściwy dla danej aplikacji 
Partner.  

4.3. W przypadku, gdy Abonent MyWallet akceptuje niniejsze Warunki w Punkcie Sprzedaży wraz z Umową lub Aneksem do Umowy 
i nabyciem Telefonu NFC z usługą MyWallet, takiemu Abonentowi MyWallet wydawana jest nieodpłatnie Karta SIM NFC MyWallet.  

4.4. W przypadku związania się Abonenta MyWallet niniejszymi Warunkami w innym momencie niż zawarcie Umowy lub aneksu do 
Umowy, Karta SIM NFC MyWallet jest wydawana Abonentowi MyWallet w ramach procedury wymiany Karty SIM za jednorazową 
opłatą określoną w obowiązującym tego abonenta cenniku (opłata za wymianę Karty SIM). W takim przypadku opłata za wymianę 
Karty SIM będzie wymieniona w osobnej pozycji na fakturze dla Abonentów T-Mobile, a w przypadku Abonentów Mix – pobierana 
z konta (postanowienia cennika obowiązującego Abonenta Mix określające inny tryb zapłaty nie mają w takim przypadku 
zastosowania). W przypadku, gdy stan konta Abonenta Mix będzie niewystarczający do realizacji wskazanej płatności, Karta SIM NFC 
MyWallet nie zostanie wydana do momentu uzupełnienia przez tego abonenta środków na koncie do poziomu przynajmniej równego 
wskazanej opłacie i pobrania tej opłaty. 

4.5. Jeśli wymieniona Karta SIM NFC MyWallet jest dostarczona do Abonenta kanałem kurierskim, musi on zlecić jej aktywację. 
Szczegółowa instrukcja zlecenia aktywacji Karty SIM NFC MyWallet zostanie załączona do przesyłki kurierskiej jako oddzielny 
dokument. 

4.6. Dla korzystania z usługi MyWallet konieczne jest posiadanie Telefonu NFC z usługą MyWallet. W celu korzystania z Usług 
Zbliżeniowych, Abonent MyWallet musi włączyć w telefonie opcję komunikacji NFC. Lista Telefonów MyWallet dostępnych w sieci 
sprzedaży Operatora znajduje się na stronie www.t-mobile.pl. Lista ta każdorazowo zawiera także dane na temat oprogramowania 
danego modelu telefonu, które umożliwia korzystanie z usługi MyWallet. Operator nie gwarantuje, że każdy model telefonu znajdujący 
się na tej liście a zakupiony poza siecią sprzedaży Operatora zapewni możliwość korzystania z usługi MyWallet. 

4.7. Do pobrania przez Abonenta MyWallet Aplikacji MyWallet oraz transmisji Aplikacji Partnera konieczny jest dostęp do usługi transmisji 
danych. W szczególnym przypadku, gdy Abonent MyWallet przebywa w roamingu, dla zapewnienia tej transmisji powinien 
w ustawieniach Telefonu NFC z usługą MyWallet zaznaczyć opcję pozwalającą na korzystanie z transmisji danych w roamingu.  

4.8. Warunkiem realizacji zlecenia Abonenta MyWallet dotyczącego aktywacji usługi MyWallet jest prawidłowe umieszczenie Karty SIM 
NFC MyWallet w Telefonie NFC z usługą MyWallet i pozostawanie tego telefonu w stanie aktywności w zasięgu Sieci Operatora.  

4.9. W celu poprawnej instalacji w pamięci Telefonu NFC z usługą MyWallet Aplikacji MyWallet, jak również Aplikacji Partnerów w tej 
pamięci lub na Karcie SIM NFC MyWallet, Telefon NFC z usługą MyWallet powinien mieć: 

4.9.1. ustawioną poprawną datę i czas, a ponadto 
4.9.2. w przypadku telefonów z systemem operacyjnym Android, ustawiony w opcjach bezpieczeństwa znacznik zezwalający na instalację 

aplikacji z nieznanych źródeł. 
4.10. Abonent T-Mobile lub Abonent Mix, który już jest stroną Umowy, może związać się niniejszymi Warunkami i zlecić aktywację usługi 

MyWallet w każdy z następujących sposobów: 
4.10.1. wysłanie bezpłatnej wiadomości sms o treści A na numer 8011, 
4.10.2. zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie internetowej www.t-mobile.pl  
4.10.3. wydanie odpowiedniej dyspozycji na stronie https://iboa.t-mobile.pl (Abonent T-Mobile) albo https://itaktak.pl (Abonent Mix), 
4.10.4. wydanie dyspozycji konsultantowi Biura Obsługi Abonenta pod numerem 602 900 000 (w przypadku Abonenta T-Mobile; opłata za 

połączenie zgodna z cennikiem tego abonenta) albo Biura Obsługi Użytkownika pod numerem*9602  (w przypadku Abonenta Mix; 
opłata za połączenie zgodna z cennikiem tego abonenta), 

4.10.5. wydanie dyspozycji konsultantowi w Punkcie Sprzedaży, 
4.10.6. wydanie dyspozycji Doradcy Biznesowemu, Przedstawicielowi Handlowemu lub Autoryzowanemu Doradcy Biznesowemu. 
4.11. Po aktywacji usługi MyWallet na Numer Telefonu związany z Kartą SIM NFC MyWallet zostanie wysłany automatycznie sms z linkiem 

umożliwiającym pobranie Aplikacji MyWallet. Link ten zachowuje ważność przez 48 godzin od jego wysłania. W przypadku, gdy link 
straci ważność przed pobraniem tej aplikacji przez Abonenta MyWallet, należy wysłać sms o treści A na bezpłatny numer 8011 lub 
skontaktować się z Biurem Obsługi Abonenta (Abonent T-Mobile) albo Biurem Obsługi Użytkownika (Abonent Mix), bądź też udać się 
do Punktu Sprzedaży  w celu otrzymania nowego linku umożliwiającego pobranie Aplikacji MyWallet. W przypadku, gdy Umowa 
przewiduje osobę administratora zarządzającego grupą Kart SIM, do aktywacji usługi MyWallet może być konieczna jego zgoda.  

4.12. Jeżeli w momencie aktywacji usługi MyWallet Telefon NFC z usługą MyWallet z Kartą SIM NFC MyWallet był wyłączony, Abonent 
MyWallet powinien, w celu ponowienia procesu aktywacji tej usługi, podjąć kroki opisane w pkt 4.10.4 lub 4.10.5 powyżej. 

4.13. Przy pierwszym uruchamianiu Aplikacji MyWallet Abonent MyWallet zostanie poproszony o akceptację umowy licencyjnej dającej 
prawo do korzystania z tej aplikacji. Brak zgody na warunki tej umowy skutkuje brakiem możliwości korzystania z Aplikacji MyWallet, 
a tym samym z usługi MyWallet. Umowa licencyjna nie jest częścią Umowy. W przypadku odrzucenia przez Abonenta MyWallet 
propozycji instalacji aktualizacji krytycznej w stosunku do Aplikacji MyWallet, dalsze korzystanie z tej aplikacji stanie się niemożliwe. 

http://www.t-mobile.pl/
https://iboa.t-mobile.pl/
https://itaktak.pl/
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W przypadku takiego odrzucenia pojawią się ograniczenia lub niemożność korzystania z usługi MyWallet, za które Operator nie ponosi 
odpowiedzialności. 

4.14. Aplikacja MyWallet daje zabezpieczenie jej hasłem dostępu lub kodem dostępu. 
4.15. Abonent MyWallet może dezaktywować usługę MyWallet w dowolnym czasie, w każdy z następujących sposobów: 
4.15.1. wydanie dyspozycji konsultantowi Biura Obsługi Abonenta (Abonent T-Mobile), albo Biura Obsługi Użytkownika (Abonent Mix) lub 
4.15.2. wydanie dyspozycji konsultantowi w Punkcie Sprzedaży. 
4.16. Po dezaktywacji usługi „MyWallet”, jej ponowna aktywacja wymaga stosownego ujawnienia woli przez Abonenta T-Mobile lub 

Abonenta Mix, zgodnie z pkt 4.10 powyżej. Usunięcie Aplikacji MyWallet przez Abonenta MyWallet nie skutkuje rozwiązaniem Umowy 
w zakresie niniejszych Warunków, jednakże w takim przypadku pojawią się ograniczenia lub niemożność korzystania z usługi 
MyWallet, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.  

4.17. Po rozwiązaniu Umowy pomiędzy Operatorem a Abonentem MyWallet w zakresie niniejszych Warunków, Operator niezwłocznie 
poinformuje o tym fakcie Partnerów, których aplikacje  będą w tym momencie zainstalowane na Karcie SIM NFC MyWallet lub 
w pamięci Telefonu NFC z usługą MyWallet. 

4.18. W przypadku wymiany Karty SIM NFC MyWallet Operator informuje o tym fakcie Partnerów, których aplikacje  są zainstalowane na 
Karcie SIM NFC MyWallet lub w pamięci Telefonu NFC z usługą MyWallet w momencie rozpoczęcia korzystania przez Abonenta 
MyWallet z nowej Karty SIM NFC MyWallet. Jednocześnie Klient powinien skontaktować się z Partnerami w celu ich ponownej 
instalacji. 

4.19. W przypadku dokonanej przez Abonenta MyWallet zmiany Telefonu NFC z usługą MyWallet, po otrzymaniu od tego abonenta sms-a, 
o którym mowa w pkt 5.7. poniżej, Operator informuje o fakcie takiej zmiany Partnerów, których aplikacje  są w tym momencie 
zainstalowane na Karcie SIM NFC MyWallet lub w pamięci Telefonu NFC z usługą MyWallet. 

4.20. Po zmianie Numeru Telefonu przez Abonenta MyWallet Operator informuje o tym fakcie Partnerów, których aplikacje są w tym 
momencie zainstalowane na Karcie SIM NFC MyWallet lub w pamięci Telefonu NFC z usługą MyWallet. 

4.21. W przypadku kradzieży lub zagubienia Telefonu NFC z usługą MyWallet i zgłoszenia jej Operatorowi przez Abonenta MyWallet, 
Operator informuje o tym fakcie Partnerów, których aplikacje są w tym momencie zainstalowane na Karcie SIM NFC MyWallet lub 
w pamięci Telefonu NFC z usługą MyWallet. Jednocześnie Klient ma obowiązek samodzielnie poinformować o tym fakcie Partnerów, 
których aplikacje posiadał zainstalowane na Karcie SIM NFC MyWallet lub w pamięci Telefonu NFC z usługą MyWallet. 

4.22. W przypadku dokonania cesji praw do Numeru Telefonu na osobę trzecią usługa MyWallet jest wyłączana. Przed przekazaniem karty 
SIM NFC MyWallet lub Telefonu NFC z usługą MyWallet cedent powinien odinstalować aplikację MyWallet. Cedent powinien także 
niezwłocznie poinformować o tym fakcie Partnerów, których aplikacje posiadał zainstalowane na Karcie SIM NFC MyWallet lub 
w pamięci Telefonu NFC z usługą MyWallet, w celu ich dezaktywacji. 

4.23. Dla umożliwienia instalacji Aplikacji Partnerów w pamięci Telefonu NFC z usługą MyWallet lub na Karcie SIM NFC MyWallet, wskazany 
telefon ze wskazaną kartą musi znajdować się w zasięgu Sieci Operatora i mieć dostęp do usługi pakietowej transmisji danych. 
W przypadku problemów z zasięgiem Sieci lub innych problemów dotyczących wskazanej transmisji, instalacja Aplikacji Partnera 
może się nie udać. 

4.24. Transmisja danych wygenerowana w ramach pobierania, uruchamiania lub aktualizacji Aplikacji MyWallet oraz transmisji, 
modyfikowania lub usuwania Aplikacji Partnerów, naliczane są opłaty zgodnie z cennikiem właściwym dla Umowy.  

4.25. W przypadku Abonenta T-Mobile, który związał się Warunkami, cykl rozliczeniowy usługi MyWallet jest tożsamy z Cyklem 
Rozliczeniowym (okresem rozliczeniowym) wskazanym w Umowie, a po zakończeniu okresu promocyjnego opłata  za wskazaną 
usługę będzie naliczana z góry i wykazywana na fakturze za Usługi Telekomunikacyjne. W przypadku wskazanego abonenta 
rozliczenie usługi MyWallet za niepełne Cykle Rozliczeniowe lub Cykle Rozliczeniowe tylko w części odpłatne odbywać się będzie 
proporcjonalnie do czasu, w którym usługa była świadczona, lub była świadczona odpłatnie. 

4.26. W przypadku Abonenta Mix, który związał się Warunkami, cykl rozliczeniowy usługi MyWallet jest cyklem miesięcznym, a naliczanie 
opłat za usługę MyWallet dokonuje się według następujących zasad. Cykl rozliczeniowy usługi MyWallet rozpoczyna się w jego 
przypadku w dniu miesiąca odpowiadającym datą (numerem) dniowi, w którym nastąpiła aktywacja usługi MyWallet, z tym, że jeśli 
aktywacja nastąpiła 29, 30 lub 31 dnia miesiąca, to przyjmuje się, że pierwszy cykl rozliczeniowy usługi MyWallet rozpoczął się 28 dnia 
tego miesiąca, a początek wszystkich następnych cykli rozliczeniowych dla usługi MyWallet przypadać będzie również na 28 dzień 
kolejnych miesięcy. Pierwszym dniem pierwszego wskazanego cyklu rozliczeniowego jest dzień otrzymania sms-a, o którym mowa w 
pkt 4.11 powyżej. Informację na temat daty rozpoczęcia wskazanego cyklu rozliczeniowego abonent ten może uzyskać także w Biurze 
Obsługi Użytkownika. Opłata za usługę MyWallet będzie pobierana z góry z konta Abonenta Mix w systemie Operatora w pierwszym 
dniu cyklu rozliczeniowego tej usługi. W każdym przypadku, gdy zawieszenie usługi MyWallet, wejście w okres płatny tej usługi lub 
rozwiązanie Umowy w zakresie MyWallet spowoduje, że Abonent MyWallet nie będzie korzystać z niej przez cały cykl rozliczeniowy 
usługi MyWallet, opłata pobrana z jej tytułu zostanie rozliczona proporcjonalnie na konto Abonenta Mix lub w inny uzgodniony z nim 
sposób. W przypadku Abonenta Mix - brak środków na koncie, blokada połączeń wychodzących lub blokada zastosowana 
w przypadku zgłoszenia kradzieży skutkują zawieszeniem usługi MyWallet (brakiem możliwości korzystania z niej). Przywrócenie 
usługi MyWallet (po jej zawieszeniu) łączy się z zachowaniem zasady proporcjonalności w rozliczeniu opłaty za tę usługę, co przejawia 
się w zwrocie na konto środków proporcjonalnie niewykorzystanych w zakresie wskazanej opłaty. Zawieszenie i przywrócenie usługi 
MyWallet (po jej zawieszeniu) nie powoduje zmiany cyklu rozliczeniowego tej usługi. Jeżeli usługa MyWallet pozostawała zawieszona 
w dniu, w którym pobierana jest za nią opłata, to opłata ta zostanie proporcjonalnie pobrana niezwłocznie po przywróceniu tej usługi. 

4.27. Za każdy dzień przekroczenia z winy Operatora określonego w Warunkach terminu rozpoczęcia świadczenia usługi MyWallet i za 
każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi MyWallet odszkodowanie wynosi 1/15 opłaty za tę usługę wskazanej w Warunkach 
Cenowych Usługi „MyWallet”. 

4.28. Niemożność skorzystania z Usługi Zbliżeniowej może być spowodowana awarią lub niedostosowaniem systemów, za które 
odpowiedzialność względem Abonenta MyWallet ponosi Partner lub inny podmiot wskazany w umowie o świadczenie Usługi 
Zbliżeniowej. W takim przypadku, jeśli świadczenie z zakresu NFC jest spełniane prawidłowo, Operator nie ponosi odpowiedzialności. 

4.29. W przypadku, gdy  Abonent MyWallet prawidłowo zleci aktywację usługi MyWallet i spełni wszystkie inne wymienione powyżej warunki 
tej aktywacji, Operator dołoży wszelkich starań, aby realizacja wskazanego zlecenia   nastąpiła w trybie natychmiastowym, nie mniej 
jednak Operator zastrzega sobie prawo do dokonania tej aktywacji w ciągu 24 godzin od momentu jej zlecenia. Otrzymanie 
komunikatu sms, o którym mowa powyżej w pkt 4.11. oznacza potwierdzenie aktywacji usługi MyWallet. 

4.30. Usługa MyWallet nie może być aktywowana w przypadku, jeśli Klient ma aktywną usługę Tandem.  
4.31. Usługa SIM Extra nie jest dostępna na karcie SIM NFC MyWallet. 
 
5. Pozostałe postanowienia 
5.1. Lista dostępnych Aplikacji Partnerów NFC jest rozszerzana i aktualizowana przez Operatora i znajduje się na stronie internetowej 

Operatora (dostęp do strony z poziomu menu Aplikacji MyWallet). 
5.2. Reklamacje związane z wadliwym działaniem Aplikacji Partnerów Abonent MyWallet może kierować wyłącznie do tych podmiotów. 
5.3. Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że Operator nie ponosi względem Abonenta MyWallet odpowiedzialności z tytułu transakcji 

lub innych działań dokonywanych w ramach Usług Dodatkowych, chyba że występuje on w roli Partnera (w takim przypadku 
odpowiada on za świadczone przez siebie Usługi Dodatkowe). Wszelkie kwestie związane ze wskazanymi transakcjami i innymi 
działaniami Abonent MyWallet powinien kierować bezpośrednio do właściwego Partnera. 

5.4. Operator w ramach Umowy nie przetwarza danych dotyczących zbliżeniowej (bezprzewodowej) wymiany danych w ramach NFC 
i w związku z tym nie posiada informacji w tym zakresie.  

5.5. Niniejszych Warunków nie można łączyć z innym promocyjnymi warunkami, które Operator oferował, oferuje lub będzie oferować 
w przyszłości, chyba że możliwość taka będzie wynikać wprost z treści tych innych warunków.  

5.6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowe działanie usługi MyWallet w przypadku, gdy Abonent MyWallet 
korzysta z oprogramowania podmiotów trzecich, które nie jest kompatybilne z Aplikacją MyWallet. 
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5.7. Po zmianie Telefonu NFC z usługą MyWallet, Abonent MyWallet musi wysłać sms o treści T pod bezpłatny numer 80001, w celu 
otrzymania linku do pobrania Aplikacji MyWallet. Niewysłanie wskazanego sms-a lub niepobranie Aplikacji MyWallet skutkuje 
ograniczeniem lub niemożnością korzystania z usługi MyWallet na nowym Telefonie NFC z usługą MyWallet, za które Operator nie 
ponosi odpowiedzialności 

5.8. Abonent MyWallet nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Operatora. 
5.9. W sprawach dotyczących Usług Telekomunikacyjnych a nieuregulowanych w Warunkach zastosowanie mają postanowienia właściwej 

dla Abonenta MyWallet  Umowy, w tym obowiązującego go regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (właściwego dla 
Abonenta MyWallet Regulaminu Abonamentowego albo Regulaminu Mix). Ma to zastosowanie w szczególności w stosunku do pojęć 
pisanych z dużej litery a niezdefiniowanych w Warunkach. 

5.10. W przypadku kradzieży lub utraty Karty SIM NFC MyWallet lub Telefonu NFC z usługą MyWallet, niezależnie od obowiązków 
wynikających z Umowy, Abonent MyWallet powinien skontaktować się z Partnerami, których aplikacje były zainstalowane w momencie 
takiej kradzieży lub utraty na wskazanych nośnikach, celem zablokowania Usług Dodatkowych, w szczególności np. kart płatniczych, 
biletów, itp., w systemach Partnerów. 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
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Opłata za Usługę MyWallet:        2 zł brutto za każdy cykl rozliczeniowy usługi MyWallet 
Podane ceny jednostkowe są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. 


