REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
w ramach serwisu należącego do Wurmie Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
www.wurmie.com

Ogólne warunki świadczenia usługi przez platformę wurmie.com

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług („Warunki”) tj. zasady na jakich
Wurmie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 699291, posiadająca numer NIP: 5252726271 i kapitał zakładowy w
wysokości 5000 zł („Wurmie”), będzie świadczyła usługi weryfikacji tożsamości Klienta oraz badania
zdolności kredytowej za pośrednictwem platformy www.wurmie.com na rzecz podmiotów będących
konsumentami oraz swoich Partnerów.
2. Podstawę prawną niniejszych zapisów stanowi ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123 ze zm.) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. 2019 poz. 134 ze zm.).
3. Regulamin określa między innymi rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki
świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z
systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wurmie, warunki wnioskowania o świadczenie
usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego jak również informacje, do których
przekazania zobowiązują Wurmie przepisy prawa konsumentów.
4. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony Klientom Wurmie poprzez jego zamieszczenie na stronie
internetowej Wurmie.
5. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w
domenie www.wurmie.com.
6. Wurmie świadczy usługi zgodnie i na mocy niniejszego Regulaminu.

§2
Definicje
1. Użytym w niniejszym Regulaminie zwrotom i wyrażeniom należy przypisać poniższe znaczenie:
a) Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego
porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty
elektronicznej.
b) Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej,
udostępniony Klientowi w celu wprowadzenia odpowiednich danych koniecznych do rejestracji
i utworzenia Osobistego konta Klienta.
c) Indywidualny rachunek Bankowy - rachunek bankowy, którego wyłącznym posiadaczem lub
współposiadaczem jest Klient, prowadzony w systemie bankowości elektronicznej, podawany
podczas rejestracji na Stronie Internetowej i przypisany do Klienta, na podstawie którego
dokonywana jest weryfikacja tożsamości Klienta.
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d) Klient – osoba korzystająca z usług Wurmie, świadczonych drogą elektroniczną za
pośrednictwem Strony Internetowej na podstawie niniejszego Regulaminu.
e) Konto Partnera – konto Partnera utworzone na platformie Wurmie na podstawie zawartej z
Partnerem umowy, do którego Partner otrzymuje od Wurmie login i hasło oraz któremu
przypisany jest indywidualny numer IP Partnera, za pomocą którego Wurmie identyfikuje
Partnera, służące do komunikacji pomiędzy Partnerem a Wurmie, w tym w szczególności do
zamawiania Usług świadczonych przez Wurmie na rzecz Partnera.
f) Partner - podmiot współpracujący z Wurmie na podstawe odrębnej umowy oraz
zarejestrowany na Stronie Internetowej, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności
jest zainteresowany weryfikacją tożsamości Klienta lub analizą jego historii kredytowej, za
pośrednictwem którego Wurmie może świadczyć usługi na rzecz Klienta. Krąg Partnerów
współpracujących z Wurmie nie jest stały i może ulegać zmianom.
g) Polityka Prywatności – dokument umieszczony na Stronie Internetowej zawierający
szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych Klientów Strony Internetowej, regulujący
w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu obowiązujących
przepisów prawa, osób korzystających ze Strony Internetowej.
h) Profil Klienta – konto dotyczące danego Klienta, utworzone w wewnętrznej bazie danych
Wurmie, do wyłącznego użytku Wurmie, zawierające informacje o danym Kliencie i wyniki
przeprowadzonej weryfikacji Klienta, do których Klient nie ma dostępu.
i)

Osobiste konto Klienta - oznacza osobiste konto on-line utworzone przez Klienta na Stronie
Internetowej, po przeprowadzeniu rejestracji, polegającej na wypełnieniu Formularza
Internetowego prawidłowymi danymi Klienta, które umożliwia Klientowi złożenie wniosku o
weryfikację jego tożsamości, umożliwia dostęp i zarządzanie informacjami przechowywanymi
w bazie danych Wurmie. Warunki utworzenia i korzystania z Osobistego konta Klienta określa
niniejszy Regulamin.

j)

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, zawierający ogólne warunki świadczenia Usług
przez Wurmie za pośrednictwem Partnera lub bezpośrednio na Stronie Internetowej,
wymagania techniczne do korzystania z tych Usług oraz sposoby wnioskowania o
przeprowadzenie weryfikacji tożsamości Klienta.

k) RODO – Rozporządzenie 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).
l)

Strona Internetowa – oznacza stronę internetową Wurmie tj. www.wurmie.com, za
pośrednictwem której świadczy on swoje Usługi na rzecz Klientów oraz Partnerów.

m) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje poprzez
wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne
żądanie Klienta lub Partnera, bez jednoczesnej obecności stron.
n) Usługi – oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wurmie na podstawie
niniejszego Regulaminu, których zakres określa § 3 Regulaminu.
§3
Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Wurmie świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
a) na wniosek Klienta lub jednego z Partnerów, weryfikacji, tożsamości Klienta w oparciu o
internetowy dostęp do Indywidualnego rachunku Bankowego Klienta oraz przygotowania na
jej podstawie raportu z przeprowadzonej weryfikacji,
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b) na wniosek jednego z Partnerów, szczegółowej analizy zdolności kredytowej Klienta na
podstawie oceny zachowań i wykonywanych, za pomocą Indywidualnego rachunku
Bankowego Klienta transakcji pieniężnych w oparciu o którą przeprowadza punktową ocenę
Klienta i przygotowuje rekomendacje dla Partnera,
c) tworzenia i prowadzenia Osobistego konta Klienta, umożliwiającego Klientowi za jego
pośrednictwem, swobodne wnioskowania o dokonanie weryfikacji tożsamości oraz otrzymanie
raportu z przeprowadzonej analizy,
d) umożliwienia Klientowi kontaktu z Wurmie poprzez udostępniony na Stronie Internetowej
Adres Elektroniczny,
e) przekazywania Partnerom Wurmie raportu z weryfikacji tożsamości Klienta,
f) umożliwiania wprowadzania i dokonania zmiany danych osobowych podanych przez Klienta
na Osobistym koncie Klienta.
§4
Warunki świadczenia Usług przez Pośrednika
1. Rozpoczęcie korzystania z Usług wymienionych w § 3 następuje poprzez wejście na Stronę Internetową
Wurmie bezpośrednio przez Klienta lub za pośrednictwem Partnera, zapoznanie się z Regulaminem i
podjęcie odpowiednich czynności.
2. Regulamin jest ogólnodostępny na Stronie Internetowej (www.wurmie.com), Klient może zapoznać się
z jego treścią przed założeniem Osobistego konta Klienta i rozpoczęciem korzystania z Usług
świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej.
3. Rozpoczęcie korzystania z Usług Wurmie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
§5
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Wurmie
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym i korzystaniem z
Usług świadczonych przez Wurmie, którym posługuje się Klient lub Partner są następujące:
a) połączenie z siecią Internet,
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów
HTML.
c) w przypadku korzystania z Usług za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia
jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie
aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki
internetowej.
§6
Rejestracja i korzystanie z Usług bezpośrednio przez Klienta
1. Aby rozpocząć korzystanie z Usług oferowanych przez Wurmie, Klient musi zarejestrować się na
stronie Wurmie i założyć Osobiste konto Klienta.
2. Rejestracja na Stronie Internetowej polega na wprowadzeniu przez Klienta do Formularza
Internetowego następujących danych osobowych Klienta: imię, nazwisko, numer konta, numer PESEL,
adres e-mail, numer telefonu. Wprowadzenie tych danych powoduje utworzenie Osobistego konta
Klienta.
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3. Przy tworzeniu Osobistego konta Klienta Klient ustala swój indywidualny login i hasło które będą mu
służyły do logowania się do Osobistego konta Klienta. Login i hasło do Osobistego konta Klienta nie
muszą być tożsame z loginem i hasłem do Indywidualnego rachunku Bankowego Klienta.
4. Po dokonaniu rejestracji Klient może wybrać usługę weryfikacji Indywidualnego rachunku Bankowego.
W tym celu Klient musi wprowadzić numer Indywidualnego rachunku Bankowego. Następnie po
pojawieniu się okna bankowości internetowej dla wprowadzonych danych, Klient musi wprowadzić
swoje dane do Indywidualnego rachunku Bankowego. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych
danych, Klient otrzymuje powiadomienie o udanej lub nieudanej weryfikacji Indywidualnego rachunku
Bankowego.
5. W przypadku nieudanej weryfikacji, Klient może wnioskować o ponowne jej dokonanie na zasadach
opisanych w ust. 4 powyżej.
6. W przypadku udanej weryfikacji Klient otrzymuje powiadomienie, że pomyślnie zalogował się na
Indywidualny rachunek Bankowy oraz że rozpoczął się proces generowania raportu z przeprowadzonej
weryfikacji.
7. Po przygotowaniu przez Wurmie raportu Klient otrzymuje powiadomienie o jego gotowości. Do
wygenerowanego raportu Klient ma nieograniczony dostęp w każdym czasie na swoim Osobistym
koncie Klienta. Klient może również wygenerować raport w dokumencie zewnętrznym, pobrać go i
zapisać we własnych zasobach.
8. Za pośrednictwem swojego Osobistego konta Klienta, Klient może dokonać weryfikacji kilku
Indywidualnych rachunków Bankowych prowadzonych w różnych bankach.

§7
Rejestracja i korzystanie z Usług za pośrednictwem Partnera
1. Jeżeli Klient chce skorzystać z Usług świadczonych przez Wurmie za pośrednictwem Partnera,
wszystkie czynności wymagane do przeprowadzenia weryfikacji Indywidualnego rachunku Bankowego
Klienta są dokonywane przez Partnera.
2. Każdy Partner jest zarejestrowany na Stronie Internetowej Wurmie. Wurmie tworzy dla każdego z
Partnerów Profil Partnera służący do komunikacji między podmiotami.
3. Po utworzeniu Profilu Partnera, Partner otrzymuje od Wurmie login oraz adres IP przypisany do danego
Profilu Partnera. Następnie Wurmie generuje hasło i kod bezpieczeństwa do Profilu Partnera i
przekazuje je Partnerowi. Wurmie identyfikuje każdego z Partnerów po przypisanym do niego adresie
IP.
4. Wurmie realizuje wnioski o świadczenie poszczególnych Usług tylko z określonego adresu IP, od
zarejestrowanego Partnera.
5. Partner umieszcza na swojej stronie internetowej widget zaciągnięty ze strony Wurmie. Po
uruchomieniu widgetu, uruchomione zostaje okno wyboru banku w którym jest prowadzony
Indywidualny rachunek Bankowy Klienta. Następnie Klient musi wybrać swój bank i wprowadzić
numer Indywidualnego rachunku Bankowego. Po pojawieniu się okna bankowości internetowej dla
wprowadzonych danych, Klient musi wprowadzić swoje dane do Indywidualnego rachunku
Bankowego. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, Klient otrzymuje powiadomienie o
udanej lub nieudanej weryfikacji Indywidualnego rachunku Bankowego.
6. W przypadku nieudanej weryfikacji, Klient może za pośrednictwem strony Partnera wnioskować o
ponowne jej dokonanie na zasadach opisanych w ust. 5 powyżej.
7. W przypadku udanej weryfikacji Klient otrzymuje powiadomienie, że pomyślnie zalogował się na
Indywidualny rachunek Bankowy oraz że rozpoczął się proces generowania raportu z przeprowadzonej
weryfikacji.
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8. Po przygotowaniu przez Wurmie raportu, Wurmie przekazuje raport do Partnera za pośrednictwem
Profilu Partnera. Komunikacja Wurmie z Partnerem następuje poprzez API. Wszystkie informacje
przekazywane pomiędzy Wurmie i Partnerem, przekazywane są z wykorzystaniem systemu
szyfrowania.
9. Partner, oprócz weryfikacji tożsamości Klienta, ma możliwość wnioskowania o dokonanie analizy
historii kredytowej Klienta, szczegółowej analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie oceny
zachowań i wykonywanych, za pomocą Indywidualnego rachunku Bankowego, transakcji pieniężnych
w oparciu o którą przeprowadza punktową ocenę Klienta i przygotowuje dla Partnera rekomendacje
dotyczące Klienta.
10. Wyniki szczegółowej analizy wraz z punktową oceną Klienta o której mowa w pkt. 9 są przekazywane
Partnerowi za pośrednictwem Profilu Partnera.
§8
Warunki wykonywania Usług
1. Osobiste konto Klienta jest tworzone tylko na wyraźną prośbę Klienta. Usunięcie Osobistego konta
Klienta następuje tylko na wyraźną prośbę Klienta skierowaną bezpośrednio na Adres elektroniczny
Wurmie.
2. Wurmie zastrzega sobie prawo do zawieszenia (do momentu uregulowania wszystkich płatności),
ograniczenia funkcjonalności lub usunięcia Osobistego konta Klienta w przypadku nieprzestrzegania
przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu lub nieuiszczenia opłaty za Usługi.
3. Chcąc korzystać z Usług świadczonych przez Wurmie Klient ma obowiązek po każdej ich zmianie
aktualizować dane udostępnione podczas rejestracji w Formularzu Internetowym samodzielnie lub w
przypadku działania za pośrednictwem Partnera, informować go o wszystkich takich zmianach. W razie
problemów ze zmianą danych Klient, zobowiązany jest skontaktować się z Wurmie, celem ustalenia
sposobu zmiany tych danych.
4. Osobiste konto Klienta tworzone jest jednorazowo przy rejestracji na Stronie Internetowej. Za
pośrednictwem Osobistego konta Klienta, Klient ma możliwość złożenia wniosku o dokonanie
weryfikacji tożsamości Klienta.
5. Raport z weryfikacji Klienta niezależnie czy przygotowywany na bezpośrednie zlecenie Klienta czy za
pośrednictwem Partnera, Wurmie tworzy na podstawie informacji widzianych na Indywidualnym
rachunku Bankowym, analizuje je i porównuje dane widziane na Indywidualnym rachunku Bankowym
z danymi Klienta. Jeśli dane są zgodne, oznacza to, że Klient przeszedł weryfikację.
6. Raport z analizy historii kredytowej Klienta niezależnie czy przygotowywany na bezpośrednie zlecenie
Klienta czy za pośrednictwem Partnera, Wurmie tworzy na podstawie informacji widzianych na
Indywidualnym rachunku Bankowym lub/oraz dostarczonych przez Partnera który ma dostęp do historii
kredytowej. Wurmi analizuje pozyskane w ten sposób informacje oraz przekazuje wyniki dokonanej na
ich podstawie analizy.
7. Wurmie przechowuje dane dotyczące weryfikacji Klienta na Profilu Klienta i może je wykorzystywać
w ramach wielokrotnego żądania Klienta o przeprowadzenie weryfikacji.
8. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji Klienta dokonywanej na bezpośrednie zlecenie Klienta lub na
zlecenie Partnera, Wurmie najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego przekazuje Klientowi lub
Partnerowi, za pośrednictwem którego wnioskowano o dokonanie weryfikacji, odpowiednio na
Osobiste konto Klienta lub Profil Partnera.
9. Na wniosek Partnera Wurmie przeprowadzi i dostarczy mu za pośrednictwem Profilu Partnera
najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego dodatkową analizę i zalecane postępowanie dotyczące
niespersonalizowanych danych dotyczących historii kredytowej Klienta.
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§9
Opłata za usługi
1. Usługi świadczone przez Wurmie są usługami płatnymi.
2. Szczegółowe zasady dotyczące wysokości opłat za poszczególne Usługi świadczone przez Wurmie
bezpośrednio na rzecz Klientów określa Cennik Usług stanowiący załącznik 1 do Regulaminu
(Załącznik 1. Tabela opłat i Prowizji dla Klientów indywidualnych).
3. Opłaty za usługi świadczone za pośrednictwem Partnera określone są w odrębnej umowie łączącej
danego Partnera z Wurmie, na podstawie której Wurmie świadczy na rzecz tego Partnera swoje Usługi.
4. Za Usługi świadczone bezpośrednio na wniosek Klienta, mające charakter jednorazowy, Klient
zobowiązany jest dokonać opłaty bezpośrednio na konto Wurmie, lub za pośrednictwem udostępnionej
na stronie Wurmie do tego aplikacji, w momencie wnioskowania o wykonanie Usługi.
5. Za Usługi świadczone bezpośrednio na wniosek Klienta, mające charakter cykliczny, Klient
zobowiązany jest dokonywać opłat cyklicznych w wysokości określonej w Cenniku Usług. Pierwszej
opłaty za Usługę Klient musi dokonać w momencie wnioskowania o wykonanie tej Usługi. Kolejnych
opłat Klient dokonuje cyklicznie na warunkach określonych w Cenniku Usług i Regulaminie.
6. W celu dokonania płatności za Usługę o charakterze cyklicznym Klient korzysta z usług poddostawcy
współpracującego z Wurmie, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje możliwość
realizowania płatności cyklicznych na rzecz innych podmiotów. Dokonując płatności po raz pierwszy
w momencie wnioskowania o wykonanie danej Usług cyklicznej Klient przekazuje dane swojej karty
do Indywidualnego rachunku Bankowego poddostawcy oraz wyraża zgodę na pobieranie regularnej
opłaty we wskazanej wysokości ze swojego Indywidualnego rachunku Bankowego. Na podstawie
wyrażonej przez Klienta zgody, cykliczne obciążanie Indywidualnego rachunku Bankowego Klienta
dokonywane jest automatycznie zgodnie z harmonogramem płatności za Usługę.
7. W ramach realizacji płatności cyklicznych poddostawca o którym mowa w ust. 5 powyżej upoważniony
jest do obciążania Indywidualnego rachunku Bankowego Klienta tylko o kwotę wskazaną w Cenniku
Usług za daną Usługę cykliczną i we wskazanych odstępach czasowych, na które Klient dobrowolnie
wyraził zgodę. Ani Wurmie ani poddostawca nie są upoważnieni do obciążania Indywidualnego
rachunku Bankowego dodatkowymi opłatami niewynikającymi ze świadczonych Usług i zgody Klienta.
8. Za Usługi świadczone na wniosek Partnera, Partner zobowiązany jest dokonać opłaty na warunkach
określonych w umowie łączącej Wurmie z Partnerem.
9. Wurmie zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika Usług w dowolnej chwili, na warunkach określonych
w § 13 ust. 3. Jeżeli zamawiając Usługę otrzymałeś zniżkę lub ofertę promocyjną, Wurmie ma prawo
do automatycznego podniesienia ceny Usługi do pełnej stawki wynikającej z Cennika Usług, bez
uprzedniego zawiadomienia.
10. Dokonując rejestracji lub przekazując dane w celu otrzymywania Usług płatnych, Klient upoważnia
Wurmie (bezpośrednio lub poprzez Partnerów) do żądania i przyjmowania płatności (lub w inny sposób
dokonywania obciążeń, zwrotów lub podejmowania innych czynności związanych z obsługą płatności)
z wskazanego przez Klienta rachunku bankowego oraz do zadawania pytań, jakie Wurmie lub Partnerzy
mogą uznać za niezbędne do weryfikacji wskazanego przez Klienta rachunku płatniczego lub danych
finansowych w celu zapewnienia bezzwłocznej płatności.
§ 10
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z postanowieniami RODO, Administratorem danych osobowych Klienta jest Wurmie spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 18, 00- 105
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
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pod numerem KRS: 699291, posiadająca numer NIP: 5252726271 i kapitał zakładowy w wysokości
5000zł („Administrator”).
2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem email: info@wurmie.com
lub zwykłą pocztą przesłaną na adres ul. TWARDA, nr 18, 00- 105 WARSZAWA.
3. Zasady dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta określa Polityka
Prywatności zamieszczona na Stronie Internetowej Wurmie.
§11
Reklamacje
1. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących wykonywanie Usług.
2. Reklamacje można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: info@wurmie.com.
3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Wurmie reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed
jego upływem.
4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Wurmie poinformuje Klienta, za pośrednictwem Adresu
elektronicznego podanego w zgłoszeniu reklamacji.
5. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej oznacza uznanie reklamacji.
§ 12
Odpowiedzialność
1. Wurmie oraz Klient zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek
niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba
że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą
odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
2. Wurmie nie ponosi wobec Klienta naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
3. Wurmie nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez
Klienta z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b) treści udostępniane przez Klienta w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo
lub chronione prawem dobra osób trzecich,
c) informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet
przez Klienta,
d) utratę przez Klienta danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi
okolicznościami niezależnymi od Wurmie (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez
Klienta,
e) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem
okoliczności, za które Wurmie nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i
zaniechania osób trzecich itp.), podania przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub
niepełnych danych lub informacji,
f) nieprzestrzeganie przez Klienta postanowień Regulaminu.
4. Za login i hasło do Osobistego konta Klienta oraz do Indywidualnego rachunku Bankowego Klienta
wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient.
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§ 13
Postanowienia końcowe
1. Strona Internetowa zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz
dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności: tekst, grafika, znaki
towarowe logotypy, ikony, zdjęcia, programy, które prezentowane są na Stronie Internetowej. Powyższe
treści nie mogą być powielane ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody.
2. Wurmie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Polityki Prywatności z niżej wskazanych,
ważnych przyczyn:
a) jeżeli zmiana tych dokumentów jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów
administracji,
c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie
korzystania ze Strony Internetowej, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z
Regulaminem,
d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Strony Internetowej oraz którejkolwiek z
Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany
w systemach Wurmie.
3. Informacja o zmianie Regulaminu, Cennika Usług oraz Polityki Prywatności zostanie przekazana
poprzez zamieszczenie jasnej i wyraźnej informacji o tym na Stronie Internetowej z co najmniej 14dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w
niniejszym ustępie.
4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do
wnioskowanie o usunięcie Osobistego konta Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
5. Regulamin oraz Polityka Prywatności podlegają prawu polskiemu.
6. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd
powszechny.
7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Klienta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym
zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie
www.uokik.gov.pl.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 08.05.2019 r.
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Załącznik 1.
Tabela opłat i Prowizji dla Klientów indywidualnych
Tekst jednolity stan na dzień 08.05.2019 r

1. Raport z analizy historii kredytowej Klienta
Tytuł
opłaty /
prowizji

Wysokość
opłaty /
prowizji

1

Jednorazowy

29 PLN

1

Jeden raz po
opłacie

2

Optymalny

87 PLN

4

Do wyboru przez
klienta w ciągu 12
miesięcy

tak możliwy, usługę
włącza się na
życzenie klienta
tak możliwy, usługę
włącza się na
życzenie klienta

3

Oszczędny

261 PLN

12

Do wyboru przez
klienta w ciągu 12
miesięcy

tak możliwy, usługę
włącza się po
życzeniu klienta

L.p.

liczba
raportów
analizy
historii
kredytowej

Częstotliwość
otrzymywania
raportu

Usługa cyklicznej opłaty
Możliwość
Częstotliwość
cyklicznej opłaty
otrzymywania
raportu
co miesiąc

w ciagu 365 dni
od daty
poprzedniej
płatności
365 dni od daty
poprzedniej
płatności

1.1. W taryfach Optymalny i Oszczędny Klient samodzielnie inicjuje generowanie raportu z analizy historii
kredytowej, klikając przycisk „Zamów nowy raport” w indywidualnym koncie użytkownika. Raport można
wygenerować nie więcej niż raz na 24 godziny.
1.2. Usługę cyklicznej opłaty umożliwia się klientowi przy wyborze takiej usługi w indywidualnym koncie
Klienta. Szczegółowy ospis procesu wykonywania usługi przedstawiono w § 9 ust. 5, 6, 7 Regulaminu.
1.3. Wurmie może stosować jednorazowe promocje i rabaty dotyczące Prowizji, które określone zostaną w
indywidualnym koncie Klienta.
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