REGULAMIN PROMOCJI „KUPUJ Z APPLE PAY”
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§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin Promocji „Kupuj z Apple Pay” (zwany dalej „Regulaminem”) określa mechanizm, zakres i warunki
uczestnictwa w Promocji „Kupuj z Apple Pay” (zwanym dalej „Promocją”).
Organizatorem Promocji „Kupuj z Apple Pay” jest Ad Astra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Michałowicach, przy ul. Polnej 16, 05-816 Michałowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000383723 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 534 246 86 48, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, używająca nazwy
handlowej Hagen, zwana dalej „Organizatorem”.
Partnerem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Na potrzeby Promocji wprowadza się następujące definicje:
1) Antena zbliżeniowa NFC - elektroniczne urządzenie wbudowane w Urządzenie mobilne wykorzystujące Technologię
NFC, komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym, pozwalające na dokonywanie transakcji zbliżeniowej;
2) Bank - Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał
zakładowy w wysokości 84.238.318 zł w całości wpłacony;
3) Allegro - internetowa platforma transakcyjna, dostępna w domenie allegro.pl, której operatorem jest Allegro.pl Sp. z
o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000635012, NIP
5252674798 , REGON 365331553, kapitał zakładowy 33 976 500,00 PLN.
Zasady
funkcjonowania
Allegro
określa
Regulamin
dostępny
na
stronie
http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php ;
4) Aplikacja Allegro – aplikacja zainstalowana na urządzeniach mobilnych użytkownika, umożliwiającą korzystanie z
Allegro w ramach systemów operacyjnych IOS (na urządzeniach iPhone i iPad), Android (na urządzeniach smartfon i
tablet), Windows Phone (na urządzeniach smartfon). Więcej o zasadach dostępu do aplikacji mobilnej dostępnych
jest na stronie: http://poznaj.allegro.pl/mobilne/
5) Aplikacja Apple Pay – aplikacja o nazwie Wallet dostępna na Urządzeniach mobilnych dla Kart zgodnie z
Regulaminem korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Apple Pay. Usługa Apple Pay jest świadczona
przez Apple Distribution International, z siedzibą w Irlandii Holly Hill Industrial Estate, Cork. Usługa umożliwia
dokonywanie Transakcji Apple Pay, tj. aplikacji pobranej przez Użytkownika Karty lub preinstalowanej na Urządzeniu
mobilnym z wykorzystaniem Tokena przy użyciu Urządzenia mobilnego po Dodaniu Karty w Aplikacji Apple Pay oraz
zarządzanie Tokenem przez Użytkownika Karty. Regulamin korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach
Apple Pay dostępny jest w oddziałach Banku oraz na stronie Banku pod adresem www….;;
6) Dodanie Karty do Aplikacji Apple Pay – dodanie pierwszej Karty w Aplikacji Apple Pay zgodnie z Regulaminem
korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Apple Pay w sposób umożliwiający wykonywanie tą Kartą
Transakcji Apple Pay;
7) Formularz rejestracyjny – formularz zamieszczony na stronie www.kupujzapplepay.pl, służący do rejestracji
Uczestnika w Promocji. Formularz rejestracyjny zawiera następujące pola: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail
Uczestnika, numer telefonu komórkowego Uczestnika, PESEL Uczestnika oraz oświadczenia, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 1 lit. b Regulaminu;
8) Karta – karta debetowa, karta kredytowa wydawana przez Bank dla Użytkownika Karty, w ramach organizacji
płatniczej MasterCard;
9) Rejestracja – prawidłowe, tj. przy użyciu prawdziwych i kompletnych danych wypełnienie Formularza
rejestracyjnego i przesłanie go przez użycie opcji „Zarejestruj się”;
10) Strona Promocji – strona o adresie: www.kupujzapplepay.pl, której administratorem jest Organizator;
11) Technologia NFC – (Near Field Communication), bezprzewodowa technologia umożliwiająca bezstykową transmisję
danych na bliską odległość;
12) Transakcja Apple Pay - wykonana Tokenem w kraju lub za granicą transakcja bezgotówkowa dokonana z
wykorzystaniem Anteny zbliżeniowej NFC w terminalu POS lub transakcja tzw. in-app payment z wykorzystaniem
Urządzenia mobilnego lub z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Safari dostępnej na Urządzanych mobilnych
lub komputerach z przeglądarką internetową Safari, przy wykorzystaniu Aplikacji Apple Pay, rozliczana na zasadach
określonych w umowie o Kartę zawartej przez Bank z posiadaczem Karty. Z Promocji wykluczone są Transakcje Apple
Pay wykonane w punktach o Kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu;
13) Token – wirtualny odpowiednik Karty w Apple Pay, który powstaje po Dodaniu Karty do Aplikacji Apple Pay. Na
potrzeby Promocji przez Token rozumie się tylko wirtualny odpowiednik pierwszej Karty zarejestrowanej w Aplikacji
Apple Pay przez Użytkownika Karty w ramach Dodania Karty do Aplikacji Apple Pay;
14) Uczestnik – Użytkownik Karty będący konsumentem, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, która spełnił wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu;
15) Urządzenie mobilne - wielofunkcyjne urządzenie przenośne z dostępem do internetu, z system operacyjnym iOS,
integrujące w sobie funkcje komputera lub telefonu komórkowego lub zegarka wyposażone w Antenę zbliżeniową
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NFC: w przypadku telefonu komórkowego model iPhone 6/6+ oraz wyższy włączając iPhone SE, komputera MacBook Pro z TouchID, zegarka -Apple Watch lub tablet iPad z Touch ID, przy czym korzystanie z Aplikacji Apple
Pay za pomocą Apple Watch jest możliwe wyłącznie w przypadku posiadania również telefonu komórkowego;
aktualna lista kompatybilnych urządzeń przenośnych znajduje się na: https://support.apple.com/en-ie/HT208531;
16) Użytkownik Karty - osoba fizyczna, której Bank wydał Kartę, będąca jej Posiadaczem lub Użytkownikiem w
rozumieniu umowy o Kartę zawartej przez Bank z konsumentem.
Promocja będzie trwała w okresie od dnia 19 czerwca 2018 roku do osiągnięcia 3500 rejestracji w Promocji, jednak nie
dłużej niż do dnia 31 lipca 2018 roku.
Promocja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Promocja ma na celu popularyzację usług Banku w zakresie transakcji Kartami przy użyciu aplikacji Apple Pay
Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.kupujzapplepay.pl.
Promocja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. 2015, poz.
612 z późn. zm).
§ 2. Zasady uczestnictwa w Promocji
W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) dokona Rejestracji w Promocji na Stronie Promocji w okresie od dnia 19 czerwca 2018 roku do osiągnięcia 3500
rejestracji w Promocji, jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2018 roku poprzez:
a) wypełnienie Formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;
b) złożenie w Formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji
dotyczących zaakceptowania Regulaminu, zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych i
ich przekazanie do Banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, a także o upoważnieniu Banku
do przekazania Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową o spełnieniu warunków uprawniających
do przyznania Nagrody w Promocji, w celu przeprowadzenia Promocji i wydania Nagrody przez Organizatora;
c) przesłanie wypełnionego w powyższy sposób Formularza rejestracyjnego poprzez wciśniecie przycisku
„Zarejestruj się”;
po przesłaniu Formularza rejestracyjnego Uczestnik otrzymuje informację o wzięciu udziału w Promocji, w postaci
potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci e-maila, przesłanego na adres podany przez Uczestnika w
Formularzu rejestracyjnym;
2) zarejestruje się w Aplikacji Apple Pay zgodnie z Regulaminem korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w
ramach Apple Pay oraz Doda Kartę do Aplikacji Apple Pay w okresie od dnia 19 czerwca 2018 roku do dnia 31 lipca
2018 roku;
3) będzie Użytkownikiem Karty oraz stroną umowy dotyczącej korzystania z Kart Banku w ramach Apple Pay zawartej na
podstawie Regulaminu korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Apple Pay na dzień wydania
Nagrody.
Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz, bez względu na liczbę wydanych dla niego Kart.
Rejestracje w Promocji wypełnione nieprawidłowo tj. w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane, nie będą
uwzględniane.
Każdy Uczestnik ma prawo do odstąpienia od uczestnictwa w Promocji. W tym celu Uczestnik musi w terminie do 14 dni
od daty rejestracji w Promocji zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 wysłać wiadomość e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu na adres:
kontakt@kupujzapplepay.pl albo w formie papierowej na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269
Warszawa. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Promocji stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
§ 3. Nagrody i zasady ich przyznawania
Nagrody w Promocji (zwane dalej „Nagrodami”) stanowią karty podarunkowe - vouchery elektroniczne w formie kodów o
wartości 50 zł („Kody”), do wykorzystania na zakupy w Allegro lub Aplikacji Allegro w sposób wskazany w regulaminie
korzystania z Kodów dostępnym na https://karty.allegro.pl/regulamin.pdf. Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie 2
Nagrody o łącznej wartości 100 zł. Kody ważne są do dnia 28 lutego 2019 r.,
Pierwsza Nagroda, o której mowa w § 3 ust. 1 zd. 1, o wartości 50 zł jest przyznawana Uczestnikom, którzy łącznie:
a) spełnią warunki określone w § 2 ust. 1, oraz
b) w okresie 14 dni od momentu Dodania Karty do Aplikacji Apple Pay wykonają 3 Transakcje Apple Pay Tokenem.
Druga Nagroda, o której mowa w § 3 ust. 1 zd. 1, o wartości 50 zł jest przyznawana Uczestnikom, którzy łącznie:
a) spełnią warunki do otrzymania pierwszej Nagrody, określone w § 3 ust. 2, oraz
b) w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym Uczestnik Dodał Kartę do Aplikacji Apple Pay
wykonają minimum kolejnych 5 Transakcji Apple Pay Tokenem, przy czym do tych transakcji nie zalicza się
Transakcji Apple Pay wykonanych przez Uczestnika i uwzględnionych przy przyznaniu pierwszej Nagrody, o
której mowa w § 3 ust. 2.
Weryfikację prawa Uczestnika do otrzymania Nagrody przeprowadzi Organizator na podstawie danych przekazanych
Organizatorowi przez Uczestników oraz przez Bank.
Uczestnik Promocji nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje mu również prawo
wymiany Nagrody na gotówkę.
§ 4. Wydanie Nagród w Promocji
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Każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora o przyznaniu Nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na
adres e-mail podany przez niego w Formularzu rejestracyjnym. Wiadomość zostanie przesłana do Laureatów:
a) W przypadku pierwszej Nagrody, o której mowa w § 3 ust. 2 - do 20 dnia od dnia Dodania Karty do Aplikacji
Apple Pay:
Przykładowo: jeżeli Uczestnik Dodał Kartę do Aplikacji Apple Pay w dniu 19.06.18 r., trzy Transakcje Apple Pay
Tokenem wykonał do dnia 2.07.18 r. włącznie, a informację o zdobyciu Nagrody otrzyma do dnia 9.07.2018 r.
włącznie.
b) W przypadku drugiej Nagrody, o której mowa w § 3 ust. 3 - do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w
którym Uczestnik spełnił warunki, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt b);
Przykładowo: Jeżeli Uczestnik Dodał Kartę do Aplikacji Apple Pay 19.06.18, trzy Transakcje Apple Pay Tokenem
wykonał do dnia 2.07.18 włącznie, następnie w miesiącu lipcu 2018 r. wykona kolejnych 5 Transakcji Apple Pay,
to informację o zdobyciu drugiej Nagrody otrzyma do dnia 10. 08.2018 r. włącznie.
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Nagrody zostaną przekazane Laureatom sms’em przesłanym na numer telefonu podany przez nich w Formularzu
rejestracyjnym. Wiadomość zostanie przesłana do Laureatów nie później niż w ciągu 5 dni od dnia wysłania informacji o
zdobyciu Nagrody.
Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
§ 5. Postępowanie reklamacyjne
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie na adres Organizatora:
Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA” lub na adres e-mail:
kontakt@kupujzapplepay.pl.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail reklamującego (jeśli chce, aby odpowiedź została mu
przekazana e- mailem), jak również opis i przyczyny reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na piśmie lub w przypadku złożenia takiego wniosku przez reklamującego
na jego adres e-mail.
Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
Klient może składać w Banku reklamacje (zastrzeżenia) dotyczące usług świadczonych przez Bank na zasadach opisanych w
§ 5 ust. 6 – 10 Regulaminu.
Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na
adres Centrali Banku, ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia
czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora) albo osobiście do protokołu w
Oddziale, drogą elektroniczną - systemami bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego
na stronie Internetowej Banku.
Po złożeniu przez Klienta reklamacji, Bank rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi w formie pisemnej
(listownie) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym pocztą elektroniczną na wniosek Klienta.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym (Dz.U. 2017 r., poz. 2270 z późn.zm.) rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Bank
następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej Klientowi
wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa
przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia
otrzymania reklamacji.
W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji ze względu na konieczność uzyskania w tym zakresie dodatkowych
informacji lub dokumentów, w tym także od innych instytucji uczestniczących w realizacji lub rozliczeniu reklamowanej
transakcji (np. inny bank – w przypadku reklamacji dotyczącej wypłaty w bankomacie, należącym do tego banku, bądź inny
podmiot – w przypadku transakcji dokonanej w punkcie handlowo-usługowym), Bank, pomimo niezakończenia
postępowania reklamacyjnego, warunkowo uznaje rachunek kwotą reklamowanej transakcji. W przypadku, gdy
reklamacja okaże się nieuzasadniona, Bank obciąża odpowiedni rachunek Posiadacza kwotą warunkowego uznania.
Postępowanie reklamacyjne Banku nie wyłącza roszczeń Klienta wynikających z przepisów prawa właściwego dla zawartej
z Bankiem umowy o Kartę.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Organizator.
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Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia
Promocji, sprawdzenia spełniania warunków uczestnictwa w Promocji oraz warunków otrzymania Nagrody i wydania
Nagrody i odbywa się na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej po zapoznaniu się przez Uczestnika z treścią Regulaminu i
po zaakceptowaniu go (art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzeniem 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 („RODO”)) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
c) RODO.
Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji..
W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Uczestnikowi przysługuje prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,
którego dokonano przed jej cofnięciem.
Uczestnik Promocji ma prawo żądania dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania (art. 16 RODO), żądania
ich usunięcia (art. 17 RODO) lub żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO),
prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Odbiorcą danych Uczestnika jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w związku z: przeprowadzeniem Promocji, weryfikacji uprawnienia do
otrzymania Nagrody i wydania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestnika.
W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Uczestnikowi przysługuje
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem 22 868 00
80 (opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora).
Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Uczestnika Promocji podmiotom upoważnionym
na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do
takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.
Dane osobowe dotyczące Uczestników Promocji będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz przez okres 1 roku
od dnia zakończenia (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń). Dane mogą być też przetwarzane w ramach
dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).
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§ 7. Postanowienia końcowe
Językiem stosowanym w komunikacji z Uczestnikiem jest język polski.
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Prawem właściwym dla Promocji jest prawo obowiązujące w Polsce.
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W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Sąd właściwy dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu wnoszący pozew może ustalić na
podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. 2016, poz. 1822 z późn.
zm.). Uczestnik ma możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu przez uprawniony podmiot
zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.
1823 z późn. zm.), których rejestr dostępny jest na stronie https://www.uokik.gov.pl. Tekst ustaw dostępny jest m.in. w
serwisie internetowym Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl/

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Kupuj z Apple Pay”

Dane Uczestnika:

Imię

Nazwisko

adres e-mail

nr telefonu

Oświadczenie o odstąpieniu od Promocji „Kupuj z Apple Pay”

Oświadczam, że odstępuję od Promocji „Kupuj z Apple Pay”, do którego przystąpiłem/am w momencie wypełnienia
Formularza rejestracyjnego.

Data

Podpis Uczestnika

Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji „ Kupuj z Apple Pay”

Transakcje wyłączone z Promocji wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:
7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność
zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
4111, określający m.in. usługi transportowe,
6012, określający instytucje finansowe,
6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
4829, określający internetowe przekazy pieniężne.
4900 określający płatność rachunków

