
Formularz zamówienia kart dla firm 

Wypełnij pola zgodnie ze wskazówkami.  

Data   

Centrum handlowe, dla 
którego są wydawane karty 

 

Imię i nazwisko osoby 
zamawiającej karty* 

 

Adres osoby zamawiającej 
karty*: ulica i nr lokalu 

 

Adres osoby zamawiającej 
karty*: miasto 

 

Adres osoby zamawiającej 
karty*: kod pocztowy 

 

Nr dowodu tożsamości** 
Konieczne dla zamówień powyżej 
4000 zł. 

 

Adres email  

Nr tel. kontaktowego ***  

Nazwa firmy  

Kod pocztowy  

Miasto  

NIP  

E-mail (do przesłania noty)  

 

Dane do noty księgowej: 

Nazwa firmy  

Ulica:  

Miasto  

Kod pocztowy  

NIP  

E-mail (do przesłania noty)  

 

 

*Obowiązkowe dla zamówień powyżej 1000 zł. 



**Obowiązkowe dla zamówień powyżej 4000 zł. - dotyczy całkowitej kwoty zamówienia. W 

przypadku nie podania danych, formularz zostanie odrzucony, a zamówienie nie zostanie 

zrealizowane. FinPay nie posiada obowiązku informowania klienta o niepoprawnym wypełnieniu 

formularza. 

*** Nieobowiązkowe lecz może nam pomóc w szybszym zrealizowaniu zamówienia.  

 

Dane do wysyłki kodów do odbioru zamówienia  
(tylko w przypadku zamówienia realizowanego przez kartomat) 

Adres mailowy do wysłania Identyfikatora 
zamówienia 

 

Numer telefonu do wysłania hasła  

 

Lp. Liczba kart Wartość karty* 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Razem  

*Karty zasilane w kartomacie mogą być zasilane wartościami od 50 zł. do 1000 zł. na jednej karcie. 

Informacja 

Księgowanie przelewów odbywa się raz dziennie. Przelewy natychmiastowe również są księgowane 

standardowo – raz dziennie. Zaksięgowanie przelewu wykonanego z polskiego banku może zająć do 2-

3 dni roboczych. Księgowanie przelewów zagranicznych może zająć więcej niż 3 dni robocze. Płatności 

za zamówienia powinny zostać wykonane w walucie polskiej (PLN). Przelewy wykonane w innej walucie 

zostaną przewalutowane. Kupujący zobowiązany jest przesłać pełną kwotę zamówienia wraz z 

kosztami przewalutowania przelewu. 

Dokładne informacje na temat  tego czy w danym centrum zamówienia realizowane są poprzez 

kartomat czy inny punkt sprzedaży można sprawdzić kontaktując się z biurem obsługi klienta: +48 22 

188 1909  lub z danym centrum handlowym. 

Administratorem danych osobowych w związku z nabyciem i korzystaniem z Kart Upominkowych jest 

Crunch Payments Limited. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: 

www.finpay.pl/politykaprywatności  

 

                                                                                                                                             _________________ 

                                                                                                                                             PODPIS i PIECZĄTKA 

http://www.finpay.pl/politykaprywatności

