ul. Lęborska 3b
80-386 Gdańsk
Tel.: +58 743 50 22
Fax.: +58 743 50 19
kontakt@simpay.pl

Rozliczenia finansowe Direct Billing w SimPay
z dnia 01.07.2017

§ 1. Wynagrodzenie Partnera w ramach Serwisów Direct Billing
Z tytułu generowania ruchu w ramach Serwisów Partnera opartych o mechanizm Direct Billing, Partner będzie
Orange
Do 9,00 PLN
Od 9,01 do
25,00 PLN
Od 25,01 PLN

T-Mobile
Do 9,00 PLN
Od 9,01 do
25,00 PLN
Od 25,01 PLN

Play
Do 9,00 PLN
Od 9,01 do
25,00 PLN
Od 25,01 PLN

Plus GSM
Do 9,00 PLN

Prowizja dla partnera

Przykładowa stawka SMS

Przykładowa prowizja dla Partnera

(Bez VAT)

(netto / brutto)

(netto / brutto)

55%

9,00 PLN / 11,07 PLN

4,95 PLN / 6,09 PLN

65%

15,00 PLN / 18,45 PLN

9,75 PLN / 11,99 PLN

70%

30,00 PLN / 36,90 PLN

21,00 PLN / 25,83 PLN

Prowizja dla partnera

Przykładowa stawka SMS

Przykładowa prowizja dla Partnera

(Bez VAT)

(netto / brutto)

(netto / brutto)

60%

9,00 PLN / 11,07 PLN

5,40 PLN / 6,64 PLN

60%

15,00 PLN / 18,45 PLN

9,00 PLN / 11,07 PLN

60%

30,00 PLN / 36,90 PLN

18,00 PLN / 22,14 PLN

Prowizja dla partnera

Przykładowa stawka SMS

Przykładowa prowizja dla Partnera

(Bez VAT)

(netto / brutto)

(netto / brutto)

55%

9,00 PLN / 11,07 PLN

4,95 PLN / 6,09 PLN

65%

15,00 PLN / 18,45 PLN

9,75 PLN / 11,99 PLN

70%

30,00 PLN / 36,90 PLN

21,00 PLN / 25,83 PLN

Prowizja dla partnera

Przykładowa stawka SMS

Przykładowa prowizja dla Partnera

(Bez VAT)

(netto / brutto)

(netto / brutto)

50%

9,00 PLN / 11,07 PLN

4,50 PLN / 5,34 PLN

Simpay sp. z o.o. , ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk
NIP: 5842756008 | REGON: 366272769 | KRS 0000657175
Tel.: +58 743 50 22 | Fax.: +58 743 50 19 | kontakt@simpay.pl | www.simpay.pl

ul. Lęborska 3b
80-386 Gdańsk
Tel.: +58 743 50 22
Fax.: +58 743 50 19
kontakt@simpay.pl

Od 9,01 do
25,00 PLN
Od 25,01 PLN

50%

15,00 PLN / 18,45 PLN

7,50 PLN / 9,23 PLN

50%

30,00 PLN / 36,90 PLN

15,00 PLN / 18,45 PLN

przychodu wygenerowanego przez wszystkie Serwisy Partnera oparte o mechanizm Direct Billing w danym
miesiącu kalendarzowym, obliczanego od wartości netto transakcji dokonanych przez Użytkowników w
ramach wszystkich Serwisów Partnera opartych o mechanizm Direct Billing w ciągu miesiąca
kalendarzowego.

§ 2. Opłaty za wysłanie dodatkowych SMS zwrotnych
Simpay sp. z o.o. oświadcza, iż każde wysłanie wiadomości SMS w sieci T-Mobile w Serwisach opartych o
mechanizm Direct Billing pomniejsza pulę należnych SMSów zwrotnych wynikających z tytułu serwisów SMS
Premium w sieci T-Mobile, każde wysłanie wiadomości SMS w sieci Plus w Serwisach opartych o mechanizm
Direct Billing pomniejsza pulę należnych SMSów zwrotnych wynikających z tytułu serwisów SMS Premium w
sieci Plus, a każde wysłanie wiadomości SMS w sieci Play w Serwisach opartych o mechanizm Direct Billing
pomniejsza pulę należnych SMSów zwrotnych wynikających z tytułu serwisów SMS Premium w sieci Play.

§ 3. Warunki rozliczeń
1.

Wszelkie koszty wynikające z podejmowanych przez Strony działań, związanych z przygotowaniem i
realizacją projektów, będą ponoszone przez Strony na własny rachunek.

2.

Wszystkie stawki wynagrodzeń wynikające z Umowy zostaną podwyższone o stawkę podatku VAT
przewidzianą przez obowiązujące przepisy prawa.

3.

Wynagrodzenie Partnera będzie obliczane od takich połączeń, dla których jest obliczane wynagrodzenie w
rozliczeniach pomiędzy Simpay sp. z o.o. a Operatorem. W szczególności, wynagrodzenie nie będzie
obliczane od połączeń realizowanych przez pracowników Operatora w ramach subskrypcji pracowniczych (tj.
w celach testowych), o ile takie wyłączenie będzie znajdować zastosowanie do rozliczeń pomiędzy Simpay sp.
z o.o. i Operatorem.

4.

Wynagrodzenie Partnera będzie obliczane tylko od takich transakcji które zostały zrealizowane w ramach
Serwisów opartych o mechanizm Direct Billing, zgodnie z postanowieniami Umowy, obowiązującymi
przepisami prawa czy wymaganiami operatorskimi.

5.

Wynagrodzenie Partnera zostanie odpowiednio pomniejszone o kwotę wynikającą z uznanych reklamacji
dotyczących świadczenia w Serwisie usług, zgłoszonych przez Użytkowników w terminie zgodnym z
terminami rozpatrywania reklamacji określonymi w odpowiednich regulaminach Serwisów.

6.

Partner niniejszym przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że dane z raportów i systemów Operatorów
stanowią ostateczną podstawę rozliczeń pomiędzy Stronami

7.

Simpay sp. z o.o. będzie przekazywać Partnerowi miesięczne raporty rozliczeniowe dotyczące ruchu
generowanego w sieciach każdego z Operatorów do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło rozpoczęcie danego okresu rozliczeniowego. Raport rozliczeniowy dotyczy ruchu wygenerowanego
w miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpiło rozpoczęcie danego okresu rozliczeniowego.

Simpay sp. z o.o. , ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk
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8.

Na podstawie raportów, o których mowa w ust. 7 powyżej, Partner wystawiać będzie faktury w walucie polski
złoty (PLN), z terminem płatności 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Simpay sp. z o.o. .

9.

Simpay sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia Partnera po otrzymaniu wynagrodzenia
od Operatora. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony zgodnie potwierdzają, iż skorzystanie
przez Simpay sp. z o.o. z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi naruszenia przez
Simpay sp. z o.o. Umowy oraz nie uprawnia Partnera do wnoszenia przeciwko Simpay sp. z o.o.
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

10. Partner przyjmuje niniejszym do wiadomości oraz akceptuje, iż w przypadku opóźnienie w zapłacie
wynagrodzenia przez Operatora, Simpay sp. z o.o. jest uprawiona do odpowiedniego przesunięcia terminu
zapłaty wynagrodzenia Partnera. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony zgodnie
potwierdzają, iż przesunięcia terminu zapłaty wynagrodzenia Partnera, o którym mowa w zdaniu poprzednim
nie stanowi naruszenia przez Simpay sp. z o.o. Umowy oraz nie uprawnia Partnera do wnoszenia przeciwko
Simpay sp. z o.o. jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
11. Simpay sp. z o.o. oświadcza, iż w umowach zawartych z Operatorami znajdują się zapisy, na podstawie
których Operator ma prawo do korekty (obniżenia) wynagrodzenia Simpay sp. z o.o. z tytułu dostarczania
treści do danego Serwisu bądź realizacji innej usługi w przypadku, jeśli Operator nie wyegzekwuje należnej
płatności od Użytkowników (w szczególności w rezultacie tzw. fraudów oraz przypadków tzw. „sztucznego
ruchu telekomunikacyjnego”), a także w przypadku tzw. „błędnych użyć” (obsługi Serwisów niezgodnie z
postanowieniami niniejszego aneksu, Umowy a także szczegółowymi ustaleniami Stron czy wytycznymi
Simpay sp. z o.o. ). Strony uzgadniają, iż jeśli Operator skorzysta z takiego prawa w odniesieniu do usług
realizowanych na mocy niniejszej umowy, Strony dokonają odpowiedniej (proporcjonalnej) korekty
wynagrodzenia Partnera, otrzymanego na mocy Umowy, a w przypadku gdy Partner otrzymał wynagrodzenie
w rezultacie błędnych użyć zobowiązuję się do jego zwrotu.
12. Odpowiednia korekta wynagrodzenia Partnera zostanie również dokonana w sytuacji, jeśli wynagrodzenie
Simpay sp. z o.o. należne od Operatora, naliczone na podstawie danych zawartych w raporcie Simpay sp. z
o.o., zostanie obniżone z uwagi na fakt, iż dane z systemów Operatorów będą wskazywały na mniejszy
zakres świadczenia usługi na rzecz Użytkowników, niż zakres wynikający z danych z raportu Simpay sp. z o.o.
oraz jeśli Simpay sp. z o.o. nie wyegzekwuje należnej płatności od Operatorów.
13. W przypadku stwierdzenia w odniesieniu do Serwisów Partnera zaistnienia lub podejrzenia zaistnienie
przypadku tzw. fraudu lub sztucznego ruchu telekomunikacyjnego a także w przypadku stwierdzenia lub
podejrzenia, iż Partner lub Serwisy Partnera naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub
postanowienia niniejszej Umowy czy Porozumień Wykonawczych, Simpay sp. z o.o. może wstrzymać wypłatę
wynagrodzenia należnego zgodnie z uprzednio wystawionym raportem, dokonać korekty raportu i zażądać
korekty rachunku lub faktury. Kwoty wypłacone Partnerowi przez Simpay sp. z o.o. przed stwierdzeniem
okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną odliczone od wynagrodzenia należnego
Partnerowi za okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy), w którym Simpay sp. z o.o. stwierdziła zaistnienie
przedmiotowych okoliczności a w przypadku braku możliwości dokonania odliczenia w tym okresie
rozliczeniowym, odliczone zostaną w kolejnych okresach rozliczeniowych. W przypadku braku możliwości
dokonania odliczeń w kolejnych okresach rozliczeniowych, Partner zobowiązany jest niezwłocznie dokonać
stosownej korekty faktury oraz dokonać zwrotu wypłaconych kwot na konto Simpay sp. z o.o. wskazane w
ust. 15 poniżej.
14. Korekty wynagrodzenia, o których mowa powyżej mogą być dokonywane do 6 miesięcy licząc od końca
okresu rozliczeniowego którego dana korekta dotyczy.
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