Regulamin Konta Użytkownika

Niniejszy Regulamin Konta ("Regulamin") jest umową między Tobą a Niezlaoferta.pl. Ten Regulamin
dotyczy Konta, rachunku depozytowego, oraz związanych z nimi usług witryny, w tym Depozyt Usługi i
jest częścią i zawiera w odniesieniu wszystkie warunki, zasady, reguły, zasady i wytyczne na stronie, w
tym instrukcji Wirtualnego Portfela oraz innych Warunków Serwisu ("Warunki korzystania z usługi").
Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po dacie wejścia w życie będzie oznaczać akceptację i zgodę
na niniejszą Umowę. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, możemy zmienić
niniejszą Umowę bez wcześniejszego poinformowania Ciebie, a wszelkie zmiany do niniejszej Umowy
będą obowiązywać w momencie umieszczenia na stronie, jeśli nie zaznaczono inaczej w zmienionej
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umowie. Proszę odwiedzać witrynę w celu poszukania aktualizacji. Dla celów niniejszego Regulaminu,
Niezlaoferta.pl i nasi Partnerzy są czasami określani łącznie jako "my" lub "nas", jak stosowane.
Terminy pisane wielką literą, nie zdefiniowane w niniejszej umowie są określone w Umowie
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użytkownika lub w innych Warunkach korzystania z usługi lub mają znaczenie podane na Stronie.
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1. Podpis Cyfrowy

Elektroniczna rejestracja Konta w Serwisie, jest równoznaczna z zaakceptowaniem tej umowy, w tym
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jego instrukcji Wirtualnego Portfela, drogą elektroniczną, z dniem zarejestrowania swojego Konta,
zgodnie z E-Sign Act (15 USC §§ 7001 i nast.). Rejestrowania konta drogą elektroniczną na strony
oznacza potwierdzenie, że jesteś w stanie elektronicznie otrzymywać, pobrać i wydrukować niniejszą

ie
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Umowę, w tym jego instrukcje Wirtualnego Portfela.

2. Zgoda na wykorzystanie elektronicznej dokumentacji i zawiadomień
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W związku z niniejszą Umową, możesz być uprawniony do otrzymania pewnych zapisów, takie jak
umowy, uwagi i komunikacja, w formie pisemnej. W celu ułatwienia korzystania z usług serwisu,
prosimy nadać nam uprawnienia do świadczenia tych zapisów i zawiadomień dla Ciebie drogą
elektroniczną zamiast w formie papierowej.

Zgoda i wasze prawo do wycofania zgody
Rejestrując się na swoje konto na stronie, wyrażasz zgodę na otrzymywanie i dostęp drogą
elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub witryny, wszystkich dokumentów i uwagi do
oferowanych usług do Ciebie na podstawie niniejszej umowy, które w przeciwnym wypadku byłyby
dostarczane do Ciebie w formie papierowej. Zastrzegamy sobie jednak prawo, wedle własnego
uznania, do komunikowania się z Tobą za pośrednictwem innych usług pocztowych trzecich Poczty
Polskiej lub innych. Zgoda na otrzymywanie takich zapisów i powiadomień drogą elektroniczną będzie

obowiązywać do momentu jej wycofania. Możesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie dalszych
zapisów i powiadomień drogą elektroniczną w dowolnym momencie, kontaktując się z Działem Obsługi
Klienta. Jeśli wycofasz swoją zgodę na otrzymywanie takich zapisów i powiadomień drogą
elektroniczną, zamkniemy Konta i wszelkie związane z nimi rachunki i nie będziesz w stanie korzystać z
usług Witryny. W każdym przypadku wycofania zgody, na otrzymywanie dokumentacji i zawiadomień
drogą elektroniczną, wejdzie ona w życie dopiero po rozsądnym okresie czasu na rozpatrzenie wniosku
o cofnięcie zezwolenia. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody na otrzymywanie dokumentacji i
powiadomień drogą elektroniczną nie stosuje się do akt i zawiadomień drogą elektroniczną
świadczonych przez nas do Ciebie, zanim cofnięcie zgody wejdzie w życie.
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Adres E-mail musi być aktualny !

W celu zapewnienia, że jesteśmy w stanie dostarczyć dokumentację i uwagi do Ciebie drogą
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elektroniczną, należy powiadomić nas o każdej zmianie swojego adresu e-mail poprzez aktualizację
informacji o Koncie w Serwisie lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
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Sprzęt i oprogramowanie
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Aby uzyskać i zachować dostęp do dokumentacji i powiadomień, które zapewniamy Państwu drogą
elektroniczną, trzeba mieć: (i) aktualny adres e-mail; (Ii) system komputerowy, który działa na
platformach, takich jak Windows lub Mac; (Iii) połączenia z Internetem; (IV) Aktualne wersje
oprogramowania, przeglądarki, wtyczki lub inne aplikacje komputerowe i programy określone tutaj
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(użytkownicy z wykorzystaniem innych przeglądarek mogą wystąpić trudności ze zgodnością); (V)
Aktualną wersja programu, który czyta i wyświetla pliki PDF, takie jak Adobe Acrobat Reader w wersji 7
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lub wyższej; (VI) komputer lub urządzenie i system operacyjny może obsługiwać wszystkie powyższe;
oraz (VII) drukarki do drukowania i przechowywania dokumentacji i uwag w formie papierowej lub
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elektronicznej do zachowania w pamięci i w postaci elektronicznej. Przez
Poprzez wyrażenie "Aktualna wersja", mamy na myśli wersję oprogramowania, która jest obecnie
obsługiwana przez jego wydawcę. Możemy zmienić te warunki od czasu do czasu i będziemy
aktualizować niniejszy Regulamin w związku ze zmianami. Należy zachować kopię wszystkich
dokumentów i zawiadomień, które Ci wysłaliśmy drogą elektroniczną.

Poprzez akceptację i zgodę na niniejszy Regulamin drogą elektroniczną, użytkownik oświadcza, że (i)
przeczytał i zrozumiał powyższą zgodę na otrzymanie dokumentów i powiadomień drogą elektroniczną;
(Ii) spełnia minimalne wymagania sprzętowe i programowe określone powyżej; oraz (iii) Twoja zgoda
będzie obowiązywać do momentu wycofania zgody w sposób określony powyżej.

3. Rejestracja konta
Aby uzyskać dostęp do Usług Witryny lub zostań Użytkownikiem, należy zarejestrować się u nas konto
("Konto"). Użytkownik zgadza się podać nam prawdziwe, dokładne i kompletne informacje i we
wszystkich innych formach rejestracji dostępnych na Stronie i aktualizować takie informacje w celu
utrzymania ich prawdziwości, dokładności i kompletności. Nie może dostarczać wprowadzających w
błąd informacji o swojej lokalizacji. Nie może zarejestrować się do więcej niż jednego konta klienta i
jednego konta wykonawcy bez pisemnej zgody Niezlaoferta.pl (oprócz tego, masz prawo być
Użytkownikiem innych rachunków przedstawionych poniżej). Wyłącznie dla celów w poprzednim
zdaniu, "Ty" oznacza, że każdy członek najbliższej rodziny, i każdy podmiot bezpośrednio lub pośrednio
kontrolowany przez Ciebie lub członka najbliższej rodziny. Po rejestracji konta, a od czasu do czasu po
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tej dacie, konto może podlegać weryfikacji, jak również opinie redakcji i ocenie.

rta

Niezlaoferta.pl oferuje usługi moderatorów dla celów biznesowych, a nie dla osobistych, gospodarstwa
domowego lub do użytku konsumenckiego. Aby założyć konto, musisz być osobą prawną lub fizyczną
w wieku 18 lat lub więcej, która może tworzyć umowy wiążące prawnie. Podczas rejestracji konta,
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należy również zaakceptować wszystkie warunki korzystania z Usługi, w tym niniejszą Umowę.
Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na: (A) przestrzeganie niniejszej Umowy i procesów,
procedur i wytycznych określonych przez Regulamin i Serwis; (B) jest odpowiedzialny finansowo za
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korzystanie z Serwisu i zakup lub dostarczenie Usług; oraz (C) wykonywanie swoich obowiązków w
sposób określony przez Umowę stron, które przyjmują, chyba że obowiązek taki jest zabroniony przez
prawo, na mocy niniejszej Umowy, lub przez inne Regulaminy. Niezlaoferta.pl zastrzega sobie prawo,
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według własnego uznania, do odmowy, zawieszenia lub cofnięcia dostępu do Usług Witryny po
stwierdzeniu, że informacje podane w jakiejkolwiek formie lub umieszczane na stronie lub w inny
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sposób przewidziany dla nas są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, lub w inny sposób
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naruszają Regulamin lub z jakiegokolwiek innego powodu lub bez powodu.

4. Konta zespołowe
Jako Użytkownik, możesz utworzyć Konto Zespołu dodając do Konta innych Użytkowników i
przypisywać im należne im role. Można również przyznać pewne przywileje administratorskie konta
jednemu lub więcej Użytkownikowi. Z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo, tylko Użytkownik,
który zarejestrował Konto Zespołowe i administratorzy mogą dodawać lub usuwać Użytkowników z
Konta Zespołowego

Musisz utworzyć nowe konto i profil dla każdego członka zespołu. Każdy członek zespołu musi być
prawdziwą osobą fizyczną lub podmiotem prawnym. Każdy profil Użytkownika musi zawierać
prawdziwe imię i nazwisko oraz spełniać wszystkie warunki korzystania z Usługi. Niezlaoferta.pl

zastrzega sobie prawo do żądania od każdego Użytkownika potwierdzenia tożsamości, w celu
zweryfikowania w każdym momencie.

Użytkownik zobowiązuje się do udzielenia dostępu do Konta Zespołowego i wszelkich innych
związanych z Kontem tylko użytkownikom upoważnionym do działania w swoim imieniu, i jedynie
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dodatkowo, użytkownik zgadza się być w pełni
odpowiedzialnym i ponosić odpowiedzialność za wszelkie działania każdego Użytkownika należącego
do Konta Zespołowego i każdego innego, kto korzysta z tego Konta, w tym administratorów.
Użytkownik oświadcza, że Członkowie Zespołu mają prawo do zaakceptowania tej umowy i innych
Warunków korzystania z Usługi w Twoim imieniu i jako Twojego prawnie wiążącego zobowiązania.
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Zgadzasz się, (1) aby nie używać Konta, Członków Zespołu, nazw użytkownika lub haseł innego
użytkownika, do których użycia nie jesteś uprawniony, oraz (2), aby nie pozwolić innym, którzy nie są
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upoważnieni do tego, aby korzystać z konta lub wszelkich innych związanych z Kontem.

Twoje Konto Zespołowe (w tym informacje zwrotne) i nazwa użytkownika są przenoszone tylko za
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zgodą Niezlaoferta.pl, według naszego uznania.

Jeżeli którykolwiek z profili członków Twojego zespołu narusza Regulamin, Twoja możliwość
korzystania z Usług witryny może być ograniczona. Niezlaoferta.pl zastrzega sobie prawo do cofnięcia
przywilejów członkostwa w zakresie Konta Zespołowego dla jednego lub wszystkich Członków Zespołu
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związanych z kontem bez ostrzeżenia, jeśli według uznania Niezlaoferta.pl, jest fałszywe lub znajdują
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się na nim wprowadzające w błąd informacje.
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5. Nazwy użytkowników i hasła
Gdy Użytkownik rejestruje konto, zostanie poproszony o wybranie nazwy użytkownika i hasła dla
Konta. Użytkownik i każdy administrator Konta Zespołowego zostanie również poproszony o wybranie
początkowej nazwy użytkownika i hasła dla dowolnego Konta, które jest dodawana do Konta
Zespołowego (i może zmienić nazwę użytkownika i hasło dla każdego konta w dowolnym momencie).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jest w pełni odpowiedzialny za ochronę i
zachowanie poufności danych do konta z nazwą użytkownika i hasłem. Ponadto, jeśli jesteś
Użytkownikiem, który posiada Konto Zespołowe lub jeśli jesteś administratorem takiego Konto,
zgadzasz się na zabezpieczenia i zachowanie poufności wszystkich swoich haseł do Kont
Zespołowych. Upoważniasz Niezlaoferta.pl do przeświadczenia, że każda osoba korzystająca z
Serwisu na podstawie Twojej nazwy użytkownika i hasła lub haseł Kont Zespołowych i nazwy

użytkownika dowolnego Konta Zespołowego dodanego przez Administratora Konta (jeśli istnieje), jest
Tobą lub jest upoważniony do działania w Twoim imieniu. Użytkownik wyraża zgodę na
poinformowanie nas natychmiast, jeśli podejrzewaj lub dowie się o jakimkolwiek nieautoryzowanym
użyciu Konta lub Konta Zespołowego lub nieupoważnionym dostępie, niewłaściwym wykorzystaniu
hasła dowolnego użytkownika Konta lub jakiegokolwiek Konta Zespołowego.

6. Metody Płatności
W celu korzystania z niektórych usług witryny, Klient musi dostarczyć informacje o co najmniej jednym
ważnym sposobie płatności. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i zgodnie z naszą
Polityką Prywatności, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy korzystać z
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niektórych dostawców innych firm i dostawców usług przetwarzania płatności i zarządzania
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informacjami.

Klient upoważnia Niezlaoferta.pl i jej spółki zależne do zatwierdzania wszystkich kart kredytowych
oferowanych przez Klienta, do przechowywania danych kart kredytowych jako metody płatności za
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usługi, i do wykonywania operacji na kartę kredytową Klienta (lub jakiejkolwiek innej metody płatności
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autoryzowanej przez Niezlaoferta.pl lub wspólnie uzgodnionej między Klientem i Niezlaoferta.pl).

Poprzez dostarczanie informacji o metodzie płatności za pośrednictwem Serwisu, Klient oświadcza,
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gwarantuje i zobowiązuje się, że: (a) Klient jest prawnie upoważniony do udzielania takich informacji;
(B) Klient jest prawnie upoważniony do wykonania płatności za pomocą tej metody płatności; oraz (c)
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takie działanie nie narusza zasad i warunków mających zastosowanie do użytku takiego rodzaju
płatności lub obowiązującego prawa. Gdy Klient autoryzuje płatności przy użyciu metody płatności za
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pośrednictwem Witryny, Klient oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się, że istnieją wystarczające
środki finansowe lub kredytowe dostępne do wykonania płatności za pomocą wyznaczonego sposobu
płatności.

Wszelkie kwoty należne na podstawie niniejszego Regulaminu nie mogą być pobierane od Klienta(-ów).
Klient jest odpowiedzialny za wpłacanie takich kwot za pomocą innych środków. W zakresie
dozwolonym przez obowiązujące prawo, zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia zwrotu od Ciebie, a
Ty do dokonania tego zwrotu, jeżeli: (i) występuje podejrzenie oszustwa lub działalność przestępcza
związana z płatnościami, wycofaniem się ze zlecenia lub zleceniem, (ii) wystąpi błędna lub
zduplikowana transakcja, lub (iii) otrzyma się jakiekolwiek obciążenie zwrotne od wystawcy karty
kredytowej, banku, PayPal lub innej metody płatności określonej przez Ciebie lub w inny sposób w
związku z państwa Zleceniem.

Jeśli nie jesteśmy w stanie uzyskać zwrotu za Usługi Witryny na

podstawie Regulaminu, możemy, oprócz wszelkich innych środków dostępnych w ramach
obowiązującego prawa również, zawiesić lub cofnąć dostęp do Usług i zamknąć konto.

7. Konto i Usługi Escrow
Niezlaoferta.pl przewiduje Usługi Depozytowe Escrow dla Użytkowników do dostarczenia i
przechowywania płatności za zlecenia i do dokonywania płatności na rzecz Niezlaoferta.pl. Usługi
Escrow są przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania
z Usług Escrow w celach biznesowych, a nie osobistych, rodzinnych lub użytku domowego.
W zależności od potrzeb i instrukcji, Niezlaoferta.pl ustanowi jeden z trzech różnych rodzajów konta
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Escrow:
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(A) Rachunek Escrow Klienta Po zawarciu umowy z Wykonawcą po raz pierwszy, Klient dokonuje
płatności za zlecenie na jego konto do wykorzystania przy płatnościach, Niezlaoferta.pl będzie
zarządzać rachunkiem Klienta do korzystania w celu dokonania płatności za zlecenia, do otrzymania
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refundacji w związku ze zleceniami i do dokonywania płatności na rzecz Niezlaoferta.pl.

(B) Konto Escrow Wykonawcy Po zawarciu umowy z Klientem po raz pierwszy, Wykonawca używa
tego konta, aby dokonać płatności na rzecz Niezlaoferta.pl lub otrzymywania płatności za zlecenia.
Niezlaoferta.pl będzie zarządzać rachunkiem dla Wykonawcy w celu otrzymywania płatności za
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zlecenia, refundacji Klientom, jak i dokonywania płatności na rzecz Niezlaoferta.pl.

(C) Konto Escrow do zleceń z ceną stałą

Podczas zawarcia umowy na stałą cenę zlecenia,
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Niezlaoferta.pl będzie ustanowiona zarządcą konta Escrow w celu przyjmowania, przechowywania i
wypłacania płatności zgodnie z instrukcją w stałej cenie Escrow dotyczących zatrudniania, które jest
przedmiotem stron zlecenia.

Niniejszym upoważniasz i Niezlaoferta.pl do działania jako Agent Escrow w związku z rachunkiem i
płatnościami, przechowywaniem i wypłacaniem funduszy dla każdego zlecenia i innych określonych
celów ("Escrow") zgodnie z niniejszą Umową i obowiązującymi instrukcjami Escrow.

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że (i) gdy środki zostaną zdeponowane są na Rachunku
Escrow, Wykonawca rozpocznie pracę powołując się na rachunek zastrzeżony jako zabezpieczenie
zobowiązań płatniczych Klienta; oraz (ii) Depozyt nie podlega zwrotowi, chyba że na podstawie

niniejszej Umowy, w odpowiednich instrukcji Escrow, Zasadach Zwrotu, obowiązującymi zasadami
rozstrzygania sporów, lub w inny sposób wymagany przez prawo.

Zwrot funduszy
Klient i Wykonawca przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Niezlaoferta.pl będzie świadczyć Usługi
Escrow, Wykonawca wykona wykonawca Usługi i Klient wyda fundusze zgodnie z obowiązującymi
instrukcjami Escrow, wszystkie powołując się na (I) instrukcji Klienta w celu finansowania Stała cena
Depozyt konto lub zwolnić płatności na wykonawca, (II) niniejszej Umowy, oraz (III) odpowiednich
instrukcji Escrow. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Warunki korzystania z Usługi
zapewniają sposób rozwiązywania sporów, włącznie z arbitrażem, jako sposób na odzyskanie swoich
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funduszy od drugiej strony zobowiązania.
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Zwrot z naruszeniem powyższego obowiązku stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy i
Regulaminu Użytkownika. W przypadku wystąpienia takich zwrotów, możemy realizować wszystkie
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(A) Zamknięcia Konta Klienta;
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dostępne środki w świetle obowiązującego prawa, w tym, ale nie ograniczając się do:

ie
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(B) sporów lub odwołać się zwrotu; i

(C) żądania zwrotu i działań przeciwko Klientowi i Wykonawcy związanej ze zwrotem kwoty pobieranej
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plus koszty oraz wydatki, w tym koszty obsługi prawnej.

Wykonawca uznaje Niezlaoferta.pl i jednostki podległe jako pełnomocnika.
Jeśli jesteś Wykonawcą i żądasz wypłaty związanej z zaangażowaniem ze stawką godzinową lub
zwolnienia środków z konta Escrow przy zleceniu z ceną stałą, niniejszym powołujesz Niezlaoferta.pl i
jej jednostki jako agenta do pozyskania funduszy w Twoim imieniu.

Instrukcja Escrow Wypłaty lub płatności Niezlaoferta.pl
Autoryzujesz Niezlaoferta.pl do wykonywania czynności prawnych i operacji finansowych na kontach
Escrow Klienta lub Wykonawcy, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem Strony, zgodnie z
jednym lub więcej poniższym warunkiem zwolnienia funduszy lub w inny sposób dozwolony przez
prawo:

1. Wykonawca korzysta z Serwisu w celu żądania zapłaty na konto Escrow.

2. Klient korzysta z Serwisu w celu żądania wypłaty do Klienta.

3. Klient lub wykonawca korzystają z Serwisu w celu autoryzacji i dokonywania płatności na rzecz
Niezlaoferta.pl dla produktów i usług oferowanych przez nas.
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Każde żądanie wycofania będzie rozpatrywane z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń zawartych w
Serwisie, odpowiednich instrukcji Escrow i innych Regulaminów. Niezależnie od wszelkich innych
postanowień Regulaminu i, o ile zabronione przez prawo, jeśli wierzymy, lub stwierdzamy według
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naszego uznania, że nastąpiło naruszenie warunków i ograniczeń na Stronie lub Warunków korzystania
z Usługi, Niezlaoferta.pl ma prawo do odmówić realizacji wycofania lub wstrzymać wycofanie jeśli
potrzebujemy dodatkowych informacji, w tym, bez ograniczeń, zweryfikowania identyfikacji, informacji
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podatkowych, adresu, datę urodzenia, i tym podobne. Ponadto, z wyjątkiem sytuacji zabronionych
przez prawo, zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do umieszczenia blokady środków
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na rachunku powierniczym i innych kontach, wszelkich kwot, jeśli : (i) płatności są w toku; (Ii) w
przypadku przetwarzania transakcji; (Iii) jeżeli mamy podstawy sądzić, że pieniądze mogą być
przedmiotem sporu lub obciążenia zwrotnego; (IV) jeśli podejrzewamy oszustwo; (V) jeśli wierzymy, że
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istnieją uzasadnione podstawy do niepewności w odniesieniu do wykonywania swoich obowiązków
wynikających z Regulaminu; (VI), jeśli uznamy to za konieczne w związku z dochodzeniem; lub (VII)
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jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Jeżeli, po przeprowadzeniu dochodzenia,
stwierdzimy, że blokady środków na rachunku powierniczym nie jest już konieczna, zwolnimy je tak

N

szybko, jak to możliwe po zakończeniu dochodzenia.

Zwolnienie środków z rachunku Escrow
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Niezlaoferta.pl działa jedynie jako Agent Escrow.
Niezlaoferta.pl w pełni dostarcza Tobie Usług Escrow, jeśli przewiduje Usługi Escrow opisane w
niniejszej Umowie oraz odpowiednich instrukcjach Escrow. Jeśli zezwolić lub nakazujesz
Niezlaoferta.pl zwolnić fundusze lub dokonać wypłaty środków z rachunku Escrow związanego z Tobą
lub jeśli występuje jakakolwiek inna okoliczność, Niezlaoferta.pl może zwolnić lub dokonać opłaty za
pomocą tych środków zgodnie z instrukcją, powołując się na zezwolenie, niniejszą Umowę i
odpowiednimi instrukcjami Escrow. Ponadto Niezlaoferta.pl może zwolnić lub wypłacić środki z
rachunku Escrow zgodnie z obowiązującym prawem.

Obowiązki Agenta Escrow
Zobowiązujemy się do wykonania tylko takich obowiązków, które są wyraźnie określone w niniejszej
Umowie oraz odpowiednich instrukcjach Escrow, a nie innych i inne obowiązki będą wykonywane. Nie
gwarantujemy wydajności, funkcjonalności, jakości lub terminowości wszelkich Usług Wykonawców.
Nie ponosi odpowiedzialności za postanowienia jakiejkolwiek umowy, innej niż Warunki korzystania z
Usługi, w tym niniejszej Umowy i obowiązujących Instrukcji Escrow. Nie mamy obowiązku sprawdzać
wszelkich umów lub komunikacji pomiędzy Klientem i Wykonawcą, nawet jeśli wysłana jest za
pośrednictwem Serwisu. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za działania lub powstrzymania się
od działania w związku z każdym pisemnym zawiadomieniem, instrukcją lub żądaniem dostarczonym
nam przez Klienta lub Wykonawcę, zgodnie z niniejszą Umową lub odpowiednimi instrukcjami Escrow,
jeśli mamy podstawy wierzyć, że takie zawiadomienie, instrukcja, lub wniosek jest prawdziwy i że
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została podpisana lub przedstawiona przez właściwe strony. Nie mamy obowiązku sprawdzać, czy
zbadać zasadność, dokładności ani treść takiego dokumentu. Nie mamy obowiązku wprowadzenia
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wymogu żadnych płatności lub zwalniania środków z i na dowolne konto Escrow Możemy wykonać
jakiekolwiek z naszych uprawnień i wykonywać jakikolwiek z naszych obowiązków wynikających z
niniejszej Umowy i obowiązujących Instrukcji Escrow bezpośrednio lub za pośrednictwem
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przedstawicieli lub pełnomocników (i będziemy odpowiedzialni tylko za staranny dobór takiego agenta
lub adwokata) i możemy zwrócić się do doradcy, księgowych i innych wykwalifikowanych osób, które
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zostaną wybrane przez nas. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy
odpowiedzialności za nic zrobionego, wyrządzoną krzywdę lub pominięcie w dobrej wierze przez nas,
zgodnie z poradą lub opinią radców, księgowych lub innych specjalistów. Jeśli nie jesteśmy pewni co
do naszych obowiązków lub praw z Umowy lub otrzymanych instrukcji, roszczenia lub żądania z
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jakiejkolwiek ze stron, które, naszym zdaniem, wchodzą w konflikt z jakikolwiek z postanowień
niniejszej Umowy lub odpowiednich instrukcji Escrow, będziemy mieć prawo do powstrzymania się od
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wszelkich działań, a naszym jedynym obowiązkiem będzie utrzymać bezpiecznie wszelkie mienie
znajdujące się na rachunku Escrow, dopóki nie zostanie zlecone inaczej na piśmie przez Klienta i
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Wykonawcę lub prawomocne postanowienie lub orzeczenie arbitra lub sąd właściwy.

Prawa Agenta Escrow
Mamy prawo, wedle własnego uznania, ale nie obowiązek, do wszczęcia postępowania arbitrażowego
lub innych postępowań sądowych, w tym odkładanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku
Escrow na mocy postanowień sądu właściwego, i do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy
Klientem a Wykonawcą związanych z rachunkiem Escrow. Którekolwiek z postanowień niniejszej
Umowy oraz
Instrukcja Escrow, niezależnie od tego czy jesteśmy identyfikowani jako strona w interesie w każdym
sporze, arbitrażu lub innym postępowaniu prawnym, nie ogranicza naszych praw, w tym, ale nie
ograniczając się do, deponowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Escrow w sądzie
właściwym. Jeśli wierzymy, wedle naszego uznania, że Klient lub Wykonawca popełnili lub usiłują

popełnić oszustwo lub inne nielegalne czynności związane z Usługami Serwisu, Niezlaoferta.pl lub
jednostki podległe mogą podjąć takie działania, w odniesieniu do rachunku Escrow, jakie uznamy za
stosowne według własnego uznania i zgodnie z obowiązującym prawem. Każda korporacja lub
stowarzyszenie, z którym Niezlaoferta.pl może być połączona lub zamieniona, lub z którymi może być
skonsolidowany lub jakąkolwiek korporacją lub stowarzyszeniem, do którego wszystkie prawa mogą
być przekazane, będzie posiadaczem wszystkich praw i obowiązków Niezlaoferta.pl jako agenta
Escrow na mocy niniejszej Umowy i obowiązujących Instrukcji Escrow bez dalszego działania w
zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Warunki i Zamknięcie Escrow
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Po zakończeniu zlecenia ze stałą ceną i przekazaniu wszystkich funduszy z konta Escrow,
automatycznie zamkniemy rachunek dla tego zlecenia. Po zamknięciu rachunku Wykonawcy (z
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jakiegokolwiek powodu) i zwolnieniu wszystkich funduszy na rachunek Wykonawcy, automatycznie
zamkniemy rachunek. Po zamknięciu rachunku Klienta (z jakiegokolwiek powodu) i zwolnieniu
wszystkich środków z rachunku Klienta, konto Escrow zostanie automatycznie zamknięte. Z wyjątkiem
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sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej umowie oraz odpowiednich instrukcjach Escrow,
Niezlaoferta.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia: (i) rachunek dla zlecenia z ceną stałą, z
jakiegokolwiek powodu, poprzez zapewnienie Klientowi i Wykonawcy powiadomienia w formie pisemnej
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20 dni wcześniej; oraz (ii) K konta Wykonawcy lub Klienta, z jakiegokolwiek powodu, zwracając
wszelkie pozostałe środki na konto Klienta lub Wykonawcy, w stosownych przypadkach, lub w inny
sposób zbycia takich środków, zgodnie z obowiązującym prawem. Po zamknięciu jakiegokolwiek
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rachunku, pozostałe postanowienia Regulaminu będą w mocy, w tym, bez ograniczeń, przepisy
odnoszące się do zobowiązań z tytułu na rzecz Niezlaoferta.pl, wszelkich należnych kwot,
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rozwiązywania sporów, ograniczenia odpowiedzialności i odszkodowań.

Spory Escrow

Dla jakiegokolwiek powstałego sporu pomiędzy Klientem a Wykonawcą dotyczącego konta Escrow dla
zlecenia z ceną stałą (z wyłączeniem sporów dotyczących roszczeń o nakaz sądowy), Klient i
Wykonawca zobowiązują się do rozstrzygnięcia sporu zgodnie z Zasady zwrotów i anulowania zleceń i
Polityki Rozwiązywania Sporów. Podczas procesu rozwiązywania sporów określonego w tych
politykach, Niezlaoferta.pl będzie nadal wstrzymywać środki na rachunku Escrow w oczekiwaniu na
rozwiązanie sporu.

Brak praw innych firm.
Niniejsza Umowa oraz odpowiednie instrukcje Escrow przeznaczone są wyłącznie na rzecz Klienta,
Wykonawcy, Niezlaoferta.pl, naszych oddziałów i naszych i ich odpowiednich następców, i żadna inna

osoba lub podmiot nie nabywa żadnych praw z tytułu tej Umowy lub odpowiednich instrukcji Escrow,
chyba, że ustalono inaczej w formie pisemnej przez Klienta, Wykonawcę i Niezlaoferta.pl.

8. Kontakt z nami

https://niezlaoferta.pl/contact/
lub
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Niezlaoferta.pl
28 Havelock Street
Kettering
NN16 9PZ
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