
 

 

Regulamin Serwisu BEST Online 
obowiązujący od dnia 03.08.2022 r. 
 
1. Postanowienia ogólne. 
 
1.1. Ten Regulamin określa warunki świadczenia drogą elektroniczną Usług za pośrednictwem Serwisu 
znajdującego się pod adresem internetowym https://online.best.com.pl oraz tryb postępowania 
reklamacyjnego. 
1.2. Administrator świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem, Polityką Prywatności i Cookies oraz z 
powszechnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa. 
1.3. Administrator jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, 
stosuje Zasady Dobrych Praktyk przedsiębiorstw zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych 
w Polsce, dostępnych pod adresem: https://www.zpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk. 
 
 
2. Definicje. 
 
2.1. Administrator – podmiot świadczący Usługi. Jest nim BEST S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy 
Łużyckiej 8A, 81–537 Gdynia, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017158, NIP 5850011412, REGON 
190400344, o kapitale zakładowym w wysokości 23.014.829 zł wpłaconym w całości. Decyzją z dnia 
19.02.2010 r., wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 
27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 605 z późn. zm.), Administrator uzyskał zezwolenie na zarządzanie 
sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. Natomiast w dniu 11.03.2021 r., 
Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na zawarcie umowy z art. 46 ust. 3a tej ustawy, na 
podstawie której Administrator jest uprawniony do zarządzania częścią portfela inwestycyjnego BEST 
Capital FIZAN z siedzibą w Gdyni. 
2.2. Hasło – indywidualne hasło utworzone przez Użytkownika, zabezpieczające Konto w Serwisie 
przed nieuprawnionym dostępem. 
2.3. Konto – konto utworzone przez Administratora po rejestracji przez Użytkownika w Serwisie. 
2.4. Login – adres e–mail Użytkownika podany podczas rejestracji w Serwisie. 
2.5. Polityka Prywatności i Cookies – dokument określony w pkt. 6.1. Regulaminu. 
2.6. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu BEST Online. 
2.7. Reklamacja – skierowane przez Użytkownika zastrzeżenia dotyczące Usług. 
2.8. Serwis – serwis BEST Online znajdujący się pod adresem internetowym https://online.best.com.pl 
i w jego podstronach. 
2.9. Usługi – usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu 
po akceptacji przez Użytkownika Regulaminu i aktywacji Konta, określone w pkt. 3.11. Regulaminu. 
2.10. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zobowiązanie pieniężne, obsługiwane przez 
Administratora na podstawie umów o zarządzanie bądź o świadczenie usług windykacyjnych, która 
zaakceptowała Regulamin oraz dokonała rejestracji i aktywacji Konta w Serwisie. 
 
 
3. Warunki korzystania z Serwisu i z Usług. 
 
3.1. Korzystanie z Serwisu i z dostępnych w nim Usług jest dobrowolne. Użytkownik nie ponosi opłat na 
rzecz Administratora związanych z korzystaniem z Serwisu. 
3.2. Korzystanie z Serwisu i z dostępnych w nim Usług jest możliwe po zakończeniu procedury 
rejestracyjnej oraz aktywacji Konta. 
3.3. Rejestracja Konta w Serwisie następuje po realizacji przez Użytkownika wszystkich kroków 
wskazanych na stronie internetowej Serwisu, w tym: 
a) wypełnieniu formularza rejestracyjnego, 
b) zaakceptowaniu Regulaminu, 
c) aktywacji Konta. 
3.4. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. 



 

 

3.5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie ma ustawa z dnia 18.07.2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.), ustawa z dnia 
23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.) oraz inne przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 
3.6. Poprzez akceptację Regulaminu oraz aktywację Konta w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że: 
a) treść Regulaminu została Użytkownikowi nieodpłatnie udostępniona przed rozpoczęciem korzystania 
z Usług w ten sposób, że miał możliwość zapoznania się z jego treścią, 
b) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, 
c) wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą. 
3.7. Użytkownik może korzystać z Usług z chwilą zaakceptowania Regulaminu i aktywacji Konta, przez 
czas nieoznaczony. 
3.8. Administrator komunikuje się z Użytkownikiem w języku polskim. 
3.9. Użytkownik ma prawo odstąpienia od korzystania z Usług w terminie 14 dni od dnia aktywacji Konta. 
Odstąpienie następuje poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia, w wybranej przez Użytkownika 
formie komunikacji określonej w pkt. 8.2. Regulaminu. 
3.10. Użytkownik uzyskuje dostęp do aktywnego Konta poprzez podanie prawidłowego Loginu oraz 
Hasła. 
3.11. W ramach Serwisu Użytkownik uzyskuje dostęp do następujących Usług: 
a) informacji umożliwiających identyfikację zadłużenia, dotyczących stanu zadłużenia oraz historii wpłat, 
z zastrzeżeniem pkt. 3.12. 
b) aktualnych propozycji Administratora dotyczących spłaty zobowiązań oraz możliwości zawarcia 
ugody, 
c) kanału komunikacyjnego umożliwiającego kontakt z pracownikiem zajmującym się obsługą 
zadłużenia, 
d) możliwości dokonywania spłaty zadłużenia poprzez internetowy system płatności dostępny za 
pośrednictwem Serwisu. 
3.12. Serwis może nie prezentować informacji o wszystkich zobowiązaniach osoby zadłużonej 
obsługiwanych przez Administratora. W celu potwierdzenia kompletności zadłużeń prezentowanych w 
Serwisie lub obsługiwanych przez Administratora, należy skontaktować się z Administratorem, w 
wybranej przez Użytkownika formie komunikacji określonej w pkt. 8.2. Regulaminu. 
3.13. Podczas korzystania z Usług, Użytkownik jest zobowiązany do: 
a) przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
postanowień tego Regulaminu, 
b) powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym a także od korzystania z Usług 
w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, 
c) powstrzymania się od dostarczania treści zawierających złośliwe oprogramowanie lub które mogą 
wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu lub systemów teleinformatycznych i komputerowych 
Administratora lub innych użytkowników, 
d) podawania danych lub informacji, które są aktualne, zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd, 
e) nieprzekazywania danych logowania do Serwisu osobom nieuprawnionym. 
3.14. W przypadku zauważenia przez Użytkownika nieprawidłowości w działaniu Serwisu, Użytkownik 
jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Administratora, w wybranej przez 
siebie formie komunikacji określonej w pkt. 8.2. Regulaminu. 
3.15. Administrator zablokuje dostęp do Konta w przypadku 5–krotnego podania nieprawidłowego 
Loginu bądź Hasła. Administrator może zablokować dostęp do Konta w przypadku naruszenia przez 
Użytkownika obowiązków określonych w pkt. 3.13. Regulaminu, powzięcia informacji o próbie lub 
ingerencji przez osoby trzecie w struktury systemów informatycznych obsługujących Serwis lub 
powzięcia informacji o próbie wejścia lub wejścia w posiadanie Loginu lub Hasła Użytkownika przez 
nieupoważnione osoby trzecie. Procedura odblokowywania dostępu do Konta Użytkownika następuje 
po realizacji przez Użytkownika wszystkich kroków wskazanych na stronie internetowej Serwisu oraz za 
pośrednictwem adresu e–mail podanego przez Użytkownika podczas rejestracji. 
3.16. Administrator może wypowiedzieć świadczenie Usług na rzecz Użytkownika w przypadku 
naruszenia przez Użytkownika obowiązków określonych w pkt. 3.13. Regulaminu. 
3.17. Poza przypadkiem określonym w pkt. 3.16. Regulaminu, Administrator może wypowiedzieć 
świadczenie Usług, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia. 
3.18. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług. W celu rezygnacji 
Użytkownik powinien poinformować o tym Administratora, w wybranej przez siebie formie komunikacji 



 

 

określonej w pkt. 8.2. Regulaminu. Zawiadomienie Użytkownika o rezygnacji z korzystania z Usług 
będzie stanowić podstawę do zablokowania Konta. 
3.19. Wszelkie spory mogące powstać lub wynikłe z korzystania z Serwisu lub z Usług rozstrzygane 
będą według prawa polskiego i przez polski sąd powszechny. 
 
 
4. Wymagania techniczne. 
 
4.1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i Usług w przeglądarce internetowej 
stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych, Użytkownik powinien stosować się 
do wymagań technicznych wskazanych w tej części Regulaminu. 
4.2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia oraz oprogramowania 
pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, umożliwiającego wyświetlanie stron www. 
Administrator zaleca: 
a) stosowanie najnowszej wersji przeglądarek internetowych takich jak: Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Apple Safari lub Microsoft Edge, 
b) posiadanie i dostęp do skrzynki poczty elektronicznej e–mail z założonym adresem e–mail 
Użytkownika. 
 
 
5. Bezpieczeństwo. 
 
5.1. Dane Użytkowników są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez 
zabezpieczenia techniczne i elektroniczne, polegające m.in. na szyfrowaniu połączeń z Serwisem za 
pomocą protokołu SSL oraz przez rozwiązania i procedury zapobiegające przed dostępem do danych 
osobowych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. 
5.2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności 
mających zapobiec nieuprawnionemu uzyskaniu przez osobę trzecią danych służących do logowania 
do Serwisu i nie udostępniania ich osobom trzecim. 
5.3. Administrator zaleca, aby Użytkownik stosował się do następujących zasad bezpieczeństwa: 
a) korzystał z legalnego i na bieżąco aktualizowanego systemu operacyjnego na urządzeniu 
wykorzystywanym do dostępu do Serwisu, 
b) korzystał z oprogramowania antywirusowego, 
c) unikał korzystania z dostępu do Internetu za pośrednictwem tzw. sieci publicznych (ogólnie 
dostępnych), a jeśli jest to konieczne – stosował rozwiązania klasy VPN przed zalogowaniem się do 
Serwisu, 
d) uważnie czytał ostrzeżenia i komunikaty wysyłane przez przeglądarkę, które mogą pojawiać się 
podczas korzystania z Internetu, 
e) przed zalogowaniem do Serwisu, sprawdzał, czy połączenie z Serwisem następuje z wykorzystaniem 
szyfrowania SSL oraz zweryfikował, czy certyfikat bezpieczeństwa wystawiony jest dla 
online.best.com.pl, 
f) chronił dostęp do urządzenia, na którym korzysta z Serwisu, za pomocą hasła, kodu PIN lub biometrii, 
g) zachował ostrożność przy instalowaniu oprogramowania nieznanego pochodzenia, 
h) zachował w poufności Login i Hasło umożliwiające dostęp do Serwisu, 
i) nie używał tego samego hasła do logowania się do Serwisu i innych usług i portali internetowych. 
 
 
6. Polityka Prywatności i Cookies. 
 
6.1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu 
i z Usług oraz działanie plików Cookies wykorzystywanych w ramach Serwisu opisane są w dokumencie 
„Polityka Prywatności i Cookies”, który jest dostępny w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien zapoznać 
się z Polityką Prywatności i Cookies przed rozpoczęciem korzystania z Usług. 
6.2. Aktualne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych klientów Administratora są 
szczegółowo określone w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie https://www.best.com.pl w 
Zakładce „Ochrona danych osobowych”. 
 



 

 

 
7. Płatności. 
 
7.1. W Serwisie przewidziana jest możliwość dokonywania płatności za pośrednictwem: 
a) kart płatniczych debetowych wydanych przez Visa lub MasterCard, 
b) płatności online, 
c) BLIK. 
7.2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, przy 
ulicy Powstańców Warszawy 6, 81–718 Sopot, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000320590, NIP 5851351185, 
REGON 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000 zł wpłaconym w całości, 
nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji 
płatniczych pod numerem IP17/2013. 
7.3. Warunki świadczenia usług płatności online przez Blue Media S.A. określone są w regulaminie 
udostępnianym przed realizacją przez Użytkownika płatności. 
 
 
8. Postępowanie reklamacyjne. 
 
8.1. Użytkownik może składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące Usług. 
8.2. Reklamacja może być złożona: 
a) osobiście w każdej placówce BEST S.A. wskazanej na stronie internetowej https://www.best.com.pl, 
lub 
b) pisemnie – na adres korespondencyjny BEST S.A. ul. Stoczniowa 2, 82–300 Elbląg, lub 
c) telefonicznie – pod numerem +48 (58) 882 62 00, lub 

d) elektronicznie – za pośrednictwem wiadomości e–mail na adres: online@best.com.pl lub 

korespondencja@best.com.pl. 
8.3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację Użytkownika składającego 
Reklamację, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz opis przedmiotu Reklamacji. 
8.4. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 
dni od chwili otrzymania Reklamacji, chyba że z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 
wynikają inne terminy udzielania odpowiedzi (informacji). 
8.5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i 
udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Administrator zawiadomi Użytkownika o nowym terminie 
rozpatrzenia Reklamacji, który nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji, 
chyba że z przepisów powszechnie obowiązującego prawa wynikają inne reguły dotyczące przedłużania 
terminu na udzielenie odpowiedzi (informacji). 
8.6. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana na piśmie, a gdy w jej treści Użytkownik złoży taki 

wniosek, drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e–mail na wskazany przez Użytkownika 

adres poczty elektronicznej, chyba że z przepisów powszechnie obowiązującego prawa wynikają inne 
reguły dotyczące formy odpowiedzi (informacji). 
 
 
9. Postanowienia końcowe. 
 
9.1. Regulamin obowiązuje od dnia 03.08.2022 r. 
9.2. Regulamin dostępny jest stale na stronie internetowej Serwisu https://online.best.com.pl. 
9.3. Administrator ma możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, z ważnych przyczyn, którymi są: 
a) zmiana lub wprowadzenie nowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dotyczących 
zagadnień uregulowanych w Regulaminie, jeżeli te zmiany lub wprowadzenie nowych przepisów, 
zobowiązuje Administratora do zmiany Regulaminu. W takim przypadku, zmiana Regulaminu będzie 
obejmowała te jego postanowienia, które pozostają w bezpośrednim związku z przyczyną 
uzasadniającą tą zmianę i nastąpi w kierunku zgodnym z treścią zmienionych lub nowych przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, 



 

 

b) rekomendacja, interpretacja lub orzeczenie wydane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organu podatkowego w rozumieniu art. 13 i 13a ustawy z dnia 
29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540, z późn. zm.), sąd powszechny, Sąd 
Najwyższy lub sąd administracyjny, jeżeli wiąże Administratora i gdy z niego wynika, że Administrator 
jest zobowiązany do dostosowania treści Regulaminu do tej rekomendacji, interpretacji lub orzeczenia. 
W takim przypadku, zmiana Regulaminu będzie obejmowała te jego postanowienia, które pozostają w 
bezpośrednim związku z przyczyną uzasadniającą tą zmianę i nastąpi w kierunku zgodnym z treścią tej 
rekomendacji, interpretacji lub orzeczenia, 
c) zmiana funkcjonalności udostępnianych przez Administratora w ramach Serwisu, zmiana formy, 
nazwy lub adresu Administratora lub zmiana tożsamości, nazwy lub adresu podmiotu określonego w pkt 
7.2. Regulaminu, jeżeli zakres tej zmiany, wymaga także dostosowania treści Regulaminu. W takim 
przypadku zmiana Regulaminu będzie obejmowała te jego postanowienia, które pozostają w 
bezpośrednim związku z przyczyną uzasadniającą tą zmianę i nastąpi w kierunku zgodnym z przyczyną 
zmiany. 
9.4. W przypadkach określonych w pkt. 9.3. Regulaminu, Administrator poinformuje Użytkownika o 
zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, za 
pośrednictwem wiadomości wysłanej do Użytkownika na wskazany przez niego adres poczty 
elektronicznej (e–mail), wraz z nowym brzmieniem Regulaminu. Jeżeli przed proponowanym dniem 
wejścia w życie zmian Regulaminu Użytkownik nie zgłosi Administratorowi sprzeciwu wobec 
proponowanych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. 
9.5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na proponowaną zmianę Regulaminu, może, przed dniem wejścia 
w życie zmiany: 
a) zrezygnować z korzystania z Usług, składając, rezygnację w trybie określonym w pkt 3.18. 
Regulaminu, 
b) złożyć sprzeciw wobec proponowanych zmian Regulaminu, o czym Użytkownik powinien 
poinformować Administratora, w wybranej przez siebie formie komunikacji określonej w pkt. 8.2. 
Regulaminu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o ile Użytkownik nie zrezygnował z korzystania z 
Usług, Konto ulegnie dezaktywacji z upływem dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie 
proponowanych zmian Regulaminu. 
9.6. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na aktywności Użytkownika dokonane przed wejściem w 
życie takich zmian. 

 


