
     Regulamin Weryfikacji Tożsamości AIS 
 

§1 Przedmiot regulaminu 
Niniejszy regulamin określa warunki Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS, opartej o informacje uzyskane w ramach 
jednorazowego świadczenia usługi dostępu do rachunku bankowego, o której mowa w Ustawie. 
 

§ 2 Słowniczek 
Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają: 
           

1. Dane Rachunku – informacje dotyczące Rachunku i powiązanych z nim transakcji płatniczych. 
2. Dostawca Rachunku - dostawca usług płatniczych prowadzący Rachunek dla Klienta. Lista Dostawców 

Rachunku dostępna jest w Serwisie. 
3. Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Indywidualny Przedsiębiorca - Klient będący osobą fizyczną, który zawarł z inFakt Umowę i dla którego 

Umowa ta jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, przy czym z treści tej Umowy 
wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego. 

5. Klient – osoba fizyczna, która zawarła z inFakt Umowę w celach związanych bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą, w tym Indywidualny Przedsiębiorca, osoba prawna, jednostka organizacyjna 
niemająca osobowości prawnej, będąca stroną Umowy. 

6. Konto - Konto prowadzone przez inFakt dla Klienta w Serwisie. 
7. Mechanizm uwierzytelniania – Mechanizm zapewniany przez Dostawcę Rachunku, który może być 

wykorzystywany przez Użytkownika do uzyskania dostępu do jego Rachunku za pośrednictwem usługi 
dostępu do rachunku bankowego, o której mowa w Ustawie. 

8. Rachunek – rachunek płatniczy Klienta prowadzony przez Dostawcę Rachunku. 
9. Regulamin – niniejszy regulamin Weryfikacji Tożsamości. 
10. Regulamin Serwisu – regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem infakt.pl, 
11. Serwis – prowadzony przez inFakt serwis internetowy dostępny pod adresem infakt.pl, za 

pośrednictwem którego inFakt świadczy usługi, w tym Usługę Weryfikacji Tożsamości AIS. 
12. Umowa - Umowa pomiędzy Klientem a inFakt o świadczenie Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS, zawarta 

na podstawie Regulaminu. 
13. Usługa Weryfikacji Tożsamości AIS – świadczona przez inFakt jednorazowa usługa dostępu do 

informacji o rachunku, obejmująca występowanie przez inFakt do Dostawców Rachunków o Dane 
Rachunku, pozyskiwanie Danych Rachunku i przekazywania ich do inFakt w celu weryfikacji tożsamości 
Klienta.  

14. inFakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, 
posiadająca NIP 9452121681, e-mail: ais@infakt.pl, posiadająca status krajowej instytucji płatniczej na 
podstawie wpisu do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP55/2022 oraz podlegającą 
w związku z tym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

15. Ustawa – Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
16. Ustawa AML – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 

2018 r. 
17. Użytkownik – osoba fizyczna uprawniona do dokonywania w imieniu i na rzecz Klienta czynności w 

Serwisie, zgodnie z Regulaminem Serwisu, w tym Klient będący osobą fizyczną korzystający z Serwisu 
lub osoba fizyczna upoważniona przez Klienta do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz czynności 
w Serwisie. 

§3 Istota 
1. Usługa Weryfikacji Tożsamości AIS polega na jednorazowym uzyskaniu przez inFakt dostępu do Danych 

Rachunku, pozyskaniu Danych Rachunku i przekazaniu ich do inFakt w celu weryfikacji tożsamości 



Klienta na potrzeby spełnienia wymogów przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, w szczególności Ustawy AML. 

2. Jednorazowy dostęp do Danych Rachunku umożliwi inFakt weryfikację tożsamości Klienta poprzez ich 
porównanie z danymi podanymi przez Klienta. 

3. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS jest: 
a. wyrażenie zgody przez na świadczenie Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS, akceptacja Regulaminu i 

Zasad przetwarzania danych osobowych, poprzez zaznaczenie checkbox-ów znajdujących się przy 
treści stosownych zgód, 

b. posiadanie Rachunku u Dostawcy Rachunku oferującego możliwość powiązania Rachunku z 
Kontem, 

c. wskazanie Dostawcy Rachunku oraz Rachunku, który ma być wykorzystany do Usługi Weryfikacji 
Tożsamości AIS na zasadach określonych pomiędzy Użytkownikiem a tym Dostawcą Rachunku. 

d. dokonania uwierzytelnienia z wykorzystaniem Mechanizmu Uwierzytelniania Dostawcy Rachunku. 
4. Uruchomienie Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS nie przyznaje inFakt uprawnienia do dokonywania 

jakichkolwiek ingerencji i operacji na Rachunku. 
5. Z tytułu świadczenia Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS inFakt nie pobiera żadnych opłat ponad opłaty, 

które mogą być ponoszone przez Klienta z tytułu korzystania z Serwisu. inFakt nie odpowiada za opłaty 
pobrane przez Dostawcę Rachunku. 

6. O wyniku Weryfikacji Tożsamości inFakt powiadomi Klienta komunikatem w Koncie lub wiadomością e-
mail. 

§ 4 Bezpieczeństwo i Odpowiedzialność 
1. Użytkownik korzystający z Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS jest obowiązany posiadać wszelkie 

niezbędne uprawnienia i umocowania. 
2.      Klient ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Użytkowników oraz za wykonywanie przez 

Użytkowników obowiązków określonych dla nich w Regulaminie.  
3.      Świadczenie przez inFakt Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS następuje zgodnie z przepisami 

określającymi zasady komunikacji pomiędzy dostawcami świadczącymi usługi dostępu do informacji o 
rachunku a dostawcami prowadzącymi rachunki. 

4. inFakt jest uprawniona do odmowy wykonania Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS, w tym do odmowy 
wystąpienia do Dostawcy Rachunku o Dane Rachunku: 
a. jeżeli Dostawca Rachunku odmówił inFakt dostępu do Rachunku Klienta, w szczególności z powodu 

nieprawidłowego dokonania uwierzytelniania z wykorzystaniem Mechanizmu 
Uwierzytelniającego, 

b. jeżeli Dostawca Rachunku nie udzielił inFakt dostępu do Rachunku w czasie umożliwiającym inFakt 
wykonanie Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS zgodnie z Regulaminem,   

c. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Serwisu, 
d. w przypadku niewypełnienia przez Klienta lub Użytkownika obowiązków określonych w 

Regulaminie, 
e. jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że wykonanie Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS 

skutkować będzie nielegalnym lub nieuprawnionym dostępem do Rachunku lub nieuprawnionym 
użyciem Mechanizmu Uwierzytelniania 

f. jeżeli wynika to z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub z 
innych przepisów prawa. 

5.      O odmowie wykonania Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS inFakt poinformuje komunikatem w Koncie 
lub wiadomością e-mail.  

6. inFakt nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: 
a. niewykonania Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS z przyczyn niezależnych od inFakt,  
b. niedostarczenia Danych Rachunku ze względu na uniemożliwienie przez Dostawcę Rachunku 

inFakt pozyskania Danych Rachunku, 
c. nieprawidłowych lub niedokładnych treści danych udostępnionych przez Dostawcę Rachunku. 

7. W przypadku Klienta niebędącego Indywidualnym      Przedsiębiorcą     , odpowiedzialność inFakt z 
tytułu niewykonania Umowy o świadczenie Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS ograniczona jest do 
rzeczywistych strat. 



 
§ 5 Dane osobowe 

Sposób przetwarzania danych osobowych w ramach Usługi Weryfikacji określony został w Zasadach 
przetwarzania danych osobowych. 

§ 6 Wymagania techniczne 
1. Do korzystania z Usługi Weryfikacji niezbędne jest posiadanie Rachunku dostępnego on-line, urządzenia 

z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką Chrome, Firefox, Edge, Safari w wersji desktop 
(nie starszą niż 3 wersje wstecz) z włączoną obsługą plików cookies oraz javascript, adresu poczty 
elektronicznej. 

2. Przy korzystaniu z Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS Klient zobowiązany jest do stosowania na 
urządzeniu zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. 

3. inFakt informuje Klienta o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS, 
w szczególności w postaci ryzyka dostępu osoby nieuprawnionej do informacji o Rachunku, działania 
złośliwego oprogramowania czy wyłudzenia informacji. 

§ 6 Reklamacje 
1. Reklamacja dotycząca świadczenia przez inFakt na rzecz Użytkownika Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS 

może być złożona: 
a. w formie pisemnej – korespondencyjnie lub osobiście – pod adresem inFakt sp. z o.o., ul. Szlak 49, 

31-153 Kraków, 
b. osobiście – pod adresem inFakt sp. z o.o., ul. Szlak 49, 31-153 kraków lub telefonicznie pod 

numerem telefonu telefonu 22 307 19 18 (stawka za połączenie liczona według stawki operatora), 
c. drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy w Serwisie. 

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
a. podstawy zgłoszenia reklamacji, 
b. dane identyfikujące Klienta, 
c. adres do korespondencji, a jeżeli Klient chce otrzymać odpowiedź na reklamacje pocztą 

elektroniczną – adres poczty elektronicznej. 
3. inFakt rozpatruje złożone reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 Dni 

Roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, 
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, termin może po 
powiadomieniu Klienta zostać wydłużony do 35 Dni Roboczych. Do zachowania terminu wystarczy 
wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku udzielania odpowiedzi na piśmie – nadanie w 
placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. 

4. inFakt powiadamia Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w postaci papierowej na adres Klienta lub 
– w przypadku podania przez Klienta w reklamacji adresu poczty elektronicznej – na adres poczty 
elektronicznej Klienta. 

5. W przypadku, gdy Klient nie będzie usatysfakcjonowany sposobem rozpatrzenia reklamacji jest on 
uprawniony do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów przed: 
a. Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego – więcej informacji na www.knf.gov.pl, 

przy czym warunkiem skorzystania z postępowania jest wyrażenie odrębnej zgody przez każdą ze 
stron sporu oraz,       

b. przed Rzecznikiem Finansowym – więcej informacji na http://rf.gov.pl/ 
§ 7 Obowiązywanie umowy 

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Klienta lub Użytkownika, poprzez zaznaczenie 
stosownych checkboxów, zgody na świadczenie Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS, w tym akceptacji 
Regulaminu i obowiązuje na czas Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS. 

2. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS. 
3. Umowa wygasa w przypadku, gdy inFakt odmówi świadczenia Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS, 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
4. Indywidualny Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez 

podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Termin uważa się zachowany, 
jeżeli przed jego upływem Indywidualny Przedsiębiorca wysłał oświadczenie o odstąpieniu pisemnie 
pocztą, formularzem kontaktowym lub w formie wiadomości e-mail na adres ais@infakt.pl. W razie 



odstąpienia Umowę uważa się ją za niezawartą. Indywidualny Przedsiębiorca może wykorzystać wzór 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego treść stanowi załącznik do Regulaminu. 

§ 8 Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i jest utrwalony i 

udostępniony w Serwisie, skąd możliwe jest jego pobranie lub wydruk w celu zabezpieczenia treści 
Umowy zawartej pomiędzy Klientem lub Użytkownikiem a inFakt. 

2. W okresie obowiązywania Umowy Klient lub Użytkownik ma prawo żądać w każdym czasie 
udostępnienia mu jej postanowień oraz informacji dotyczących tej umowy wymaganych przez przepisy 
o usługach płatniczych, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. 

3. Umowa zawarta jest w języku polskim, który jest również językiem komunikacji pomiędzy inFakt, a 
Klientem lub Użytkownikiem.  

4. Zakazane jest, w związku z korzystaniem z Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS, przesyłanie treści 
nieprawdziwych lub o charakterze bezprawnym. 

5. Komunikacja z Klientem lub Użytkownikiem w trakcie wykonywania Umowy następować będzie za 
pośrednictwem Serwisu lub funkcjonalności w Koncie. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia 
wystąpienia oszustwa lub zagrożenia dla bezpieczeństwa, inFakt powiadomi o tym Użytkownika 
komunikatem w Serwisie lub wiadomością e-mail, chyba, że przekazanie takiej informacji byłoby 
nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zgodnie z przepisami prawa. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Do Umowy 
nie stosuje się jednak przepisów art. 66¹ § 1 – 3 kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy, których 
wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z przepisami 
Ustawy. 

7. Wszelkie spory między inFakt oraz Klientem lub Użytkownikiem strony zobowiązują się rozwiązywać 
polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony Umowy, a w 
przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny, sądem właściwym będzie: 
a. W przypadku Klientów będących Indywidualnymi Przedsiębiorcami – właściwy dla nich miejscowo 

i rzeczowo sąd powszechny, 
b. W przypadku Klientów niebędących Indywidualnymi Przedsiębiorcami sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby inFakt na moment wytoczenia powództwa lub złożenia wniosku do sądu, 
co nie ogranicza uprawnienia Klienta lub Użytkownika do poddania sporu pod rozstrzygnięcie 
innego sądu, w przypadku, gdy uprawnienie takie przysługuje na mocy obowiązującego prawa. 

8. Klient, który uważa, że działania inFakt naruszają przepisy prawa może wnieść skargę do Komisji Nadzoru 
Finansowego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 
 

Miejscowość, data 
……………………………………… 
……………………………………… 
Imię i nazwisko 
Adres  
 

inFakt sp. z o.o. 
ul. Szlak 49 

31-153 Kraków 
 

Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  

lub poza lokalem przedsiębiorstwa 
 
 
Ja ………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia Usługi Weryfikacji Tożsamości AIS, 

zgodnie z Regulaminem Weryfikacji Tożsamości. 

 

 

……………………………… 

Podpis 

 


