
 
Regulamin świadczenia usług Simpl.rent 

 
Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Simpl.rent oraz realizacji za jego 

pośrednictwem usług drogą elektroniczną.  

Regulamin określa ogólne warunki umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu dostępnego 

na stronie www.simpl.rent  

 

Każda osoba przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Simpl.rent ma obowiązek zapoznania 

się z niniejszym Regulaminem, który jest udostępniany bezpłatnie w Serwisie Simpl.rent 

w zakładce „Regulamin świadczenia usług”.  

Dostawcą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest Simpl sp. z o.o. z siedzibą 

w Krakowie, przy ulicy Piwnej 25/20, 30-527 Kraków, o numerze KRS: 0000809392; NIP: 

6793191362; REGON: 384653109, adres e-mail: info@simpl.rent 

 
Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie: 

 

Regulamin niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania z Serwisu 

Simpl.rent przez Użytkowników w ramach usług świadczonych za 

jego pośrednictwem przez Usługodawcę oraz ogólne warunki 

zawieranych umów. 

 

Serwis Serwis Simpl.rent udostępniany za pośrednictwem przeglądarek 

internetowych pod adresem www.simpl.rent oraz 

www.certyfikatnajemcy.pl, którego dostawcą jest Usługodawca. 

 

Usługodawca Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Piwnej 25/20, 30-

527 Kraków, o numerze KRS: 0000809392; NIP: 6793191362; 

REGON: 384653109 

 

Użytkownik korzystająca z Serwisu: 

- osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną; 

lub 

- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

 

Konsument Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający z Serwisu 

w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością 

gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu 

cywilnego) albo Użytkownik będący osobą fizyczną korzystający 

http://www.simpl.rent/
http://www.simpl.rent/
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z serwisu w celach bezpośrednio związanych z jego działalnością 

gospodarczą, dla którego Umowa zawarta z Usługodawcy nie ma 

charakteru zawodowego w rozumieniu art. 3855 Kodeksu 

cywilnego. 

 

Wynajmujący Użytkownik Serwisu, który rejestruje się za pomocą Formularza 

rejestracji udostępnionego w Serwisie jako „Wynajmujący” 

w celu skorzystania z usługi Simpl.rent dla Wynajmującego 

 

Najemca Użytkownik Serwisu, który rejestruje się za pomocą Formularza 

rejestracji udostępnionego w Serwisie jako „Najemca” w celu 

skorzystania z usługi Simpl.rent dla Najemcy, polegającej na 

utworzeniu Certyfikatu Najemcy. 

Konto  

Najemcy/Wynajmującego oznaczony indywidualnym i potwierdzonym adresem e-mail oraz 

zabezpieczony hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór 

informacji o Użytkowniku przechowywanych w systemie 

teleinformatycznym Serwisu; 

  

Formularz rejestracji formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta 

Najemcy lub Wynajmującego; 

 

Formularz zamówienia formularz dostępny w Serwisie umożliwiający zakup przez 

Wynajmujących Weryfikacji. 

 

Weryfikacja zapisane na Koncie Wynajmującego w systemie 

teleinformatycznym Serwisu uprawnienie do wykorzystania 1 

(słownie: jednego) Linku weryfikacyjnego umożliwiającego 

przeprowadzenie weryfikacji Najemcy i utworzenie jego 

Certyfikatu Najemcy; 

 

Link weryfikacyjny indywidualnie wygenerowany przez Wynajmującego za 

pośrednictwem Konta Wynajmującego adres www (link), który 

po udostępnieniu go (przesłaniu) potencjalnemu najemcy 

umożliwia mu utworzenie Konta Najemcy oraz skorzystanie 

z usługi utworzenia indywidualnego Certyfikatu Najemcy celem 

udostępnienia go Wynajmującemu; 

 

Listy sankcyjne  następujące listy osób i podmiotów, wobec których stosuje się 

szczególne środki ograniczające, w tym w celu przeciwdziałania 

praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: 
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a) Listy sankcyjne Komisji Europejskiej (e-CTFSL), 

b) Listy OFAC, opracowywane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów 

Zagranicznych Departamentu Skarbu USA – SDN, oraz CSDN, 

a także BIS Entity List przygotowywane przez Biuro Przemysłu 

i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA;  

c) Listy sankcyjne na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa 

ONZ, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa spowodowanych atakami terrorystycznymi. 

d) Listy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego  

     -  oraz wszelkie inne listy sankcyjne, które zastąpią powyższe 

listy bądź będą obowiązywały obok nich jako wydane przez 

kompetentne organy i zostaną objęte weryfikacją w ramach 

platformy Hyperflow. 

 

Koszt wynajmu szacowana suma miesięcznych opłat za najem nieruchomości, 

której dotyczy Link weryfikacyjny. Koszt wynajmu obejmuje 

czynsz, opłaty eksploatacyjne oraz inne opłaty, które Najemca 

będzie zobowiązany ponosić co miesiąc gdyby wynajął 

nieruchomość, której dotyczy Link weryfikacyjny. 

 

Certyfikat Najemcy utworzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 

zbiór informacji o Najemcy udostępniany Najemcy oraz 

Wynajmującemu. 

 

Profil Nieruchomości utworzony przez Wynajmującego zbiór podstawowych 

informacji o nieruchomości, którą ma zamiar wynająć. 

  

Partner/ Partnerzy  osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność 

prawną, które mogą oferować Użytkownikom za pośrednictwem 

Serwisu własne usługi lub produkty zgodnie z § 5 Regulaminu. 

 

Umowa umowa zawierana pomiędzy Wynajmującym albo Najemcą 

a Simpl sp. z o. o. za pośrednictwem Serwisu. 

 

Usługobiorca Najemca bądź Wynajmujący, którzy zawarli z Usługodawcą 

umowę za pośrednictwem Serwisu. 
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SPIS TREŚCI 

I.  Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz ogólne 

warunki umów: 

§ 1. Konto Wynajmującego. 

§ 2. Usługa Simpl.rent dla Wynajmującego. 

§ 3. Konto Najemcy. 

§ 4. Usługa Simpl.rent dla Najemcy. 

§ 5. Produkty i usługi Partnerów.  

§ 6 Korzystanie z komunikatora (chat-box) oraz formularza kontaktowego  

dostępnych w Serwisie 

II.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,  

którym posługuje się Usługodawca. 

IV.  Zasady składania i rozpatrywania reklamacji usług świadczonych drogą 

elektroniczną. 

V.  Uprawniania Konsumentów związane z odstąpieniem od umowy. 

VI.  Charakter świadczonych usług i zakres odpowiedzialności Usługodawcy. 

VII.  Własność intelektualna. 

VIII.  Postanowienia końcowe.  

 

I. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną. 

 

§ 1.  

Konto Wynajmującego 

 

1. Założenie przez Użytkownika w Serwisie Konta Wynajmującego jest równoznaczne 

z zawarciem pomiędzy Usługodawcą a Wynajmującym umowy o świadczenie usług drogą 

elektroniczną. 

2. Założenie Konta Wynajmującego w Serwisie jest dobrowolne, opcjonalne i bezpłatne. 

Założenie Konta wymaga od Użytkownika: 

a. wypełnienia elektronicznego Formularza rejestracji poprzez podanie adresu e-mail. 

b. samodzielnego ustalenia oraz wprowadzenia przez Użytkownika w Serwisie jego 

indywidualnego hasła. 

c. oświadczenia przez Użytkownika, że zapoznał się on oraz w pełni akceptuje niniejszy 

Regulamin oraz Politykę Prywatności Simpl sp. z o. o. poprzez zaznaczenie 
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odpowiedniego pola wyboru („check-boxa”) znajdującego się poniżej Formularza 

rejestracji. 

d. wybranie roli Wynajmującego poprzez wybranie przycisku „Wynajmujący”. 

e. Potwierdzenia posiadania dostępu do adresu e-mail wymienionego w ust. 2 lit. a. 

powyżej poprzez wybranie przycisku „Potwierdzam adres e-mail” zawartego w 

wiadomości e-mail o tytule „Simpl.rent – weryfikacja adresu e-mail” przesłanej na 

adres e-mail wskazany przez Użytkownika. 

3. Uzupełnienie Formularza rejestracji dla Wynajmującego i dokonanie rejestracji zgodnie 

z ust. 2 powyżej jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika: 

a. że jest on osobą pełnoletnią, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

a w przypadku zakładania Konta Wynajmującego w imieniu osoby prawnej bądź 

jednostki organizacyjnej – także, że jest on należycie umocowany do dokonywania 

czynności w jej imieniu; 

b. że podane w Formularzu rejestracji informacje i dane osobowe są zgodne z prawdą; 

c. że dokonuje on rejestracji w celach związanych z zamiarem poszukiwania i weryfikacji 

informacji o osobach, z którymi chciałby zawrzeć umowę najmu nieruchomości bądź 

występuje on w charakterze pośrednika (agenta nieruchomości) pośredniczącego 

w zawieraniu umów najmu; 

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji, 

w tym swoich danych osobowych oraz za wprowadzenie w błąd Usługodawcy, jak również 

osób trzecich, w tym osób korzystających z wygenerowanych przez niego Linków 

weryfikacyjnych, co do swojej tożsamości, informacji dotyczących nieruchomości, jak 

również zamiarów jej wynajmu oraz wszelkich innych informacji wprowadzonych do 

Serwisu. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, 

obraźliwym lub mogących wprowadzać w błąd.  

5. Każdy Użytkownik może założyć tylko jedno Konto Wynajmującego. 

6. Udostępnienie przez Użytkownika danych, o których mowa w ust. 2 lit. a powyżej,  

zaakceptowanie przez niego Regulaminu i Polityki Prywatności, o których mowa w ust. 

2 lit. c oraz potwierdzenie przez Użytkownika adresu e-mail zgodnie z ust. 2 lit. e powyżej 

stanowią warunek zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających 

na prowadzeniu Konta Wynajmującego. Brak spełnienia powyższych warunków skutkuje 

odmową zawarcia tej umowy przez Usługodawcę. 

7. Zakładając Konto Wynajmującego, Użytkownik może także wyrazić zgodę na 

otrzymywanie od Usługodawcy, na podany przez siebie adres e-mail komunikatów 

marketingowych oraz podać swój numer telefonu w celach kontaktowych. Użytkownik 

wyraża na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru („check-boxa”). 

Wyrażenie tych zgód i podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia 

Konta Wynajmującego i jego prowadzenia przez Usługodawcę. Założenie Konta 

Wynajmującego jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika otrzymywania 

informacji handlowych na temat Usługodawcy lub Partnerów, w tym komunikatów 

marketingowych w ramach tego Konta.  
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8. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą o prowadzenie Konta Wynajmującego 

zostaje zawarta z momentem zaakceptowania przez Usługodawcę wniosku Użytkownika o 

założenie Konta Wynajmującego, która następuje z chwilą utworzenia tego Konta przez 

Usługodawcę. 

9. Założenie Konta Wynajmującego jest konieczne dla skorzystania z usług oferowanych 

przez Usługodawcę za pomocą Serwisu, chyba, że Wynajmujący zostanie zintegrowany 

z systemami Serwisu na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą (poza 

Serwisem). Wówczas postanowienia niniejszego Regulaminu mają odpowiednie 

zastosowanie. 

10. Wynajmujący uzyskuje dostęp do swojego Konta Wynajmującego po każdorazowym 

zalogowaniu się poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła użytych w Formularzu 

rejestracji. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia swojego 

adresu e-mail i hasła osobom trzecim oraz za treści umieszczane przez te osoby przy 

wykorzystaniu Konta Wynajmującego. Wszelkie umowy zawarte przez osoby trzecie przy 

wykorzystaniu konkretnego Konta Wynajmującego uważane są za zawarte w imieniu 

Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika. 

11. Żądanie usunięcia podanych danych osobowych koniecznych do założenia Konta 

Użytkownika bądź cofnięcie przez Użytkownika zgód, których udzielenie było warunkiem 

założenia Konta Wynajmującego może skutkować koniecznością usunięcia Konta 

Wynajmującego przez Usługodawcę.  

12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną związana z prowadzeniem Konta 

Wynajmującego zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć 

tę umowę poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia o jej wypowiedzeniu, które 

wywiera skutek po upływie 14-dniowego okresu wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie 

umowy następuje poprzez przesłanie na adres e-mail Wynajmującego podany przy 

rejestracji bądź na adres e-mail Usługodawcy: info@simpl.rent oświadczenia 

o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.  

13. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie 

natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wynajmującego istotnych postanowień 

Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

14. Rozwiązanie bądź odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie 

wpływają na moc wiążącą  innych Umów zawartych z Wynajmującym za pośrednictwem 

Serwisu, w tym umów zawartych przy wykorzystaniu Konta Wynajmującego, za wyjątkiem 

odmiennych zastrzeżeń niniejszego Regulaminu. 

15. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem Konta Wynajmującego oraz zgromadzonych 

tam informacji, Certyfikatów Najemców oraz Weryfikacji przez Usługodawcę. Niektóre 

dane Wynajmującego mogą być przetwarzane po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług 

Simpl.rent dla Wynajmującego, na zasadach określonych w naszej Polityce Prywatności. 

16. Usunięcie Konta Wynajmującego w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług 

drogą elektroniczną uniemożliwia dalsze korzystanie przez Wynajmującego z usług 

Simpl.rent dla Wynajmującego. Zgromadzone na Koncie Wynajmującego Weryfikacje, 
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które nie zostały wykorzystane do czasu rozwiązania umowy obejmującej prowadzenie 

Konta Wynajmującego przepadają i nie podlegają one wymianie ani zwrotowi.  

 

§ 2 

Usługa Simpl.rent dla Wynajmującego 

 

Podstawowe warunki usługi Simpl.rent dla Wynajmującego. 

 

1. Skorzystanie z usługi Simpl.rent dla Wynajmującego jest możliwe wyłącznie za 

pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu indywidualnego Konta Wynajmującego. 

2. Usługa Simpl.rent dla Wynajmującego ma charakter odpłatny.  

3. Skorzystanie z usługi Simpl.rent przez Wynajmującego wymaga zakupu przez niego za 

pośrednictwem Serwisu Weryfikacji,, które mogą być następnie wykorzystane w celu 

wygenerowania Linków weryfikacyjnych udostępnianych przez Wynajmującego 

potencjalnym najemcom (osobom trzecim) i umożliwiających im utworzenie Konta 

Najemcy oraz Certyfikatu Najemcy zgodnie z postanowieniami § 3 i 4 niniejszego 

Regulaminu . W przypadkach określonych w §2 ust. 17a i §4 ust. 6a-6d płatność z tytułu 

zakupu Weryfikacji przez Zamawiającego dokonywana jest przez Najemcę.  

4. Aby wygenerować Link weryfikacyjny należy wybrać opcję „Raporty o najemcach” lub 

„Nowa weryfikacja”, wybrać wariant Weryfikacji, uzupełnić formularz dotyczący Profilu 

nieruchomości, której dotyczy oferta najmu (adres, szacowany Koszt wynajmu), wybrać 

język weryfikacji oraz pole „Wygeneruj Link weryfikacyjny”, a  także potwierdzić swój 

wybór. 

5. Udostępnienie Najemcy wygenerowanego przez Wynajmującego Linku Weryfikacyjnego 

w celu skorzystania przez niego z Usługi Simpl.rent dla Najemcy (§ 4 Regulaminu) wymaga 

od Wynajmującego: 

I. Skopiowania przez Wynajmującego wygenerowanego Linku weryfikacyjnego 

i przesłania go to potencjalnemu Najemcy poza Serwisem,  

lub 

II. Zaproszenie potencjalnego Najemcy za pośrednictwem Serwisu poprzez: wybór 

pola „Zaproś najemcę” i podania adresu e-mail potencjalnego Najemcy, któremu 

chce udostępnić Link weryfikacyjny oraz wybór pola „Wyślij”. 

 

6. Podanie adresu e-mail, o którym mowa w ust. 5 pkt II powyżej jest równoznaczne z 

oświadczeniem Wynajmującego, że posiada zgodę potencjalnego najemcy na przekazanie 

jego adresu e-mail Usługodawcy, a w przypadku gdy zawiera on dane osobowe, ich 

przetwarzanie przez Wynajmującego oraz przekazanie Usługodawcy jest zgodne 

z prawem.  

7. Utworzenie przez osobę otrzymującą Link weryfikacyjny od Wynajmującego Konta 

Najemcy oraz Certyfikatu Najemcy jest dobrowolne i wymaga jej zgody. Tym samym, 

Usługodawca nie gwarantuje wykorzystania Linku weryfikacyjnego przez Najemcę w celu 
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utworzenia Konta Najemcy i Certyfikatu Najemcy, a jedynie umożliwia skorzystanie z tych 

usług przez osoby będące w posiadaniu Linku weryfikacyjnego wygenerowanego 

i przesłanego im przez Wynajmującego. 

8. Weryfikacje zakupione przez Wynajmującego są zapisywane na jego indywidualnym 

Koncie Wynajmującego i są ważne przez 6 miesięcy od ich zakupu.  

9. Jedna Weryfikacja umożliwia wygenerowanie jednego Linku weryfikacyjnego. 

10. Weryfikacja jest wykorzystana i zostaje usunięta z puli Weryfikacji dostępnych na Koncie 

Wynajmującego w momencie wygenerowania Linku weryfikacyjnego.  

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie Linków weryfikacyjnych 

niezgodnie z ich przeznaczeniem bądź w celu innym niż pozyskanie informacji 

o potencjalnym Najemcy przez Wynajmującego ani za przypadki, w których osoby 

otrzymujące Linki weryfikacyjne nie wykorzystają go do utworzenia Konta Najemcy oraz 

Certyfikatu Najemcy, który będzie można udostępnić Wynajmującemu. 

12. Brak założenia przez Użytkownika otrzymującego Link weryfikacyjny Konta Najemcy 

powoduje, że link pozostaje aktywny i możliwy do wykorzystania poprzez przesłanie go 

kolejnej osobie.  

13. W przypadku założenia przez Użytkownika, który otrzymał Link weryfikacyjny Konta 

Najemcy, ale braku rozpoczęcia przez Najemcę weryfikacji tożsamości, Link weryfikacyjny 

zostanie zdezaktywowany. W takim wypadku, Usługodawca może przyznać 

Wynajmującemu, na jego żądanie zgłoszone pod adresem: info@simpl.rent, jedną 

dodatkową Weryfikację do wykorzystania. 

 
Zasady zakupu Weryfikacji. 

 
14. Zamieszczone w systemie informacje o świadczonych usługach oraz cenach Weryfikacji 

stanowią zaproszenie do zawarcia umów. Nie stanowią one oferty ani zapewnienia 

Usługodawcy.  Weryfikacje występują w kilku wariantach cenowych, w zależności od 

zakresu usługi tj. obejmowania wszystkich lub wybranych spośród następujących etapów 

(wariantów): 

Etap 1 - Weryfikacja tożsamości: 

Etap 2 - Weryfikacja historii płatniczej i kredytowej: 

Etap 3 - Weryfikacja zarobków: 

Etap 4: Weryfikacja wpisu na Listy sankcyjne 

W przypadku braku innego oznaczenia „Weryfikacja” w rozumieniu niniejszego 

Regulaminu obejmuje wszystkie ww. etapy.  

15. Ceny wszystkich wariantów Weryfikacji podawane są w złotych polskich i uwzględniają 

podatek VAT. 

16. Płatności w związku z zakupem poszczególnych wariantów Weryfikacji w Serwisie 

realizowane są za pośrednictwem platformy PayU, na zasadach określonych w 

regulaminie platformy udostępnianym przez PayU. 

17. Wynajmujący może dokonać zakupu wybranego wariantu Weryfikacji za pośrednictwem 

Serwisu poprzez wybór w Menu Serwisu pola „Kup weryfikacje” lub odpowiedniego 

mailto:info@simpl.rent
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wariantu usługi w menu „Sklep”, wybór ilości i wariantu Weryfikacji, którą chce zakupić, 

podanie kodu rabatowego (opcjonalnie) oraz danych do faktury (opcjonalnie), 

potwierdzenie zakupu przyciskiem „Kup teraz” oraz realizację płatności wybraną metodą 

płatności, za pośrednictwem platformy PayU, zgodnie z jej regulaminem.  

17a. Wynajmujący może za pośrednictwem Serwisu wskazać Usługodawcy, że zapłata za 

Weryfikację zostanie dokonana przez Najemcę w terminie 30 dni. Wówczas Usługodawca 

umożliwia Najemcy zapłatę za pośrednictwem Serwisu w sposób określony w §4 ust. 6a-

6b. Wskazanie przez Wynajmującego, że zapłaty z tytułu świadczonej na podstawie 

Regulaminu usługi dokona Najemca następuje z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu 

i w oparciu o generowany przez Wynajmującego Link weryfikacyjny.  

18. Każdy Wynajmujący może zakupić minimalnie 1, a maksymalnie 10 Weryfikacji za 

pośrednictwem Serwisu. Powyższe dotyczy sumy wszystkich Weryfikacji, niezależnie od 

ich wariantu. 

19. Zakup Weryfikacji przez Wynajmującego jest potwierdzony po zaksięgowaniu płatności, 

poprzez przesłanie przez Usługodawcę wiadomości e-mail na wskazany przez niego adres 

e-mail o tytule „Sprawdź status swojej płatności”, zawierającej informacje o tym, że 

transakcja posiada status: „Opłacona”. Brak zrealizowania płatności przez 

Wynajmującego skutkuje anulowaniem procesu zakupu Weryfikacji. 

20. Zakupione Weryfikacje (niezależnie od wariantu) nie podlegają zwrotowi ani wymianie. 

 

 

Zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług Simpl.rent dla 
Wynajmującego. 
 
21. Umowa pomiędzy Wynajmującym a Usługodawcą o świadczenie usług Simpl.rent dla 

Wynajmującego zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej 

Wynajmującego podany przy rejestracji widomości e-mail o tytule „Sprawdź status swojej 

płatności” zawierającej informacje o tym, że transakcja posiada status: „Opłacona”. W 

przypadku, o którym mowa w §2 ust. 17a powyżej, Umowa pomiędzy Wynajmującym a 

Usługodawcą o świadczenie usług Simpl.rent dla Wynajmującego zostaje zawarta z chwilą 

wysłania Najemcy Linku weryfikacyjnego, o którym mowa w §2 ust. 17a i Usługodawca 

rozpoczyna świadczenie usług Simpl.rent dla Wynajmującego na zasadach określonych w 

Regulaminie z chwilą otrzymania zapłaty.  

22. Umowa o świadczenie usług Simpl.rent dla Wynajmującego wygasa z chwilą 
wykorzystania przez Wynajmującego wszystkich Weryfikacji (niezależnie od wariantu) 
zgromadzonych przez niego na Koncie Wynajmującego. 

23. Każdorazowy zakup nowych Weryfikacji, w którymkolwiek wariancie, na zasadach 
określonych powyżej skutkuje zawarciem nowej umowy o świadczenie usług Simpl.rent 
dla Wynajmującego. 

24. Umowa o świadczenie usług Simpl.rent dla Wynajmującego może być rozwiązana 
zarówno przez Usługodawcę, jak również przez Usługobiorcę za 1-miesięcznym 
wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie umowy 
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następuje poprzez przesłanie na adres e-mail Usługobiorcy lub Usługodawcy 
info@simpl.rent oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.  

25. Rozwiązanie umowy zgodnie z ust. 25 powyżej ma skutek na przyszłość i nie stanowi 
podstawy do zwrotu Wynajmującemu ceny zakupionych przez niego Weryfikacji 
(niezależnie od ich wariantu), które nie zostały wykorzystane przed końcem trwania 
umowy. 

 
§ 3 

Konto Najemcy. 

 

1. Założenie przez Użytkownika w Serwisie Konta Najemcy jest równoznaczne z zawarciem 

pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą 

elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Najemcy. 

2. Założenie Konta Najemcy w Systemie jest dobrowolne, opcjonalne i bezpłatne. Założenie 

Konta wymaga: 

a. wypełnienia przez Użytkownika elektronicznego Formularza rejestracji poprzez 

uzupełnienie pola formularza i podanie adresu e-mail; 

b. samodzielnego ustalenia i wprowadzenia przez Użytkownika jego indywidualnego 

hasła. 

c. oświadczenia przez Użytkownika, że zapoznał się on oraz w pełni akceptuje niniejszy 

Regulamin oraz Politykę Prywatności Simpl sp. z o. o. poprzez zaznaczenie 

odpowiedniego pola wyboru („check-boxa”) znajdującego się poniżej Formularza 

rejestracji. 

d. Potwierdzenia posiadania dostępu do adresu e-mail wymienionego w ust. 2 lit. a. 

powyżej poprzez wybranie przycisku „Potwierdzam adres e-mail” zawartego 

w wiadomości e-mail o tytule „Simpl.rent – weryfikacja adresu e-mail” przesłanej na 

adres e-mail wskazany przez Użytkownika. 

3. Uzupełnienie Formularza rejestracji dla Najemcy i dokonanie rejestracji zgodnie z ust. 2 

powyżej jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika: 

a. że jest on osobą pełnoletnią, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  

b. że podane w Formularzu rejestracji dotyczące go informacje i dane osobowe są 

zgodne z prawdą. 

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji, 

w tym swoich danych osobowych oraz za wprowadzenie w błąd Usługodawcy, jak również 

osób trzecich. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze 

bezprawnym, obraźliwym lub mogących wprowadzać w błąd. 

5. Każdy Użytkownik może założyć tylko jedno Konto Najemcy. 

6. Udostępnienie przez Użytkownika danych, o których mowa w ust. 2 lit. a. oraz 

zaakceptowanie przez niego Regulaminu i Polityki Prywatności, o których mowa w ust. 2 

lit. c. oraz potwierdzenie przez Użytkownika adresu e-mail zgodnie z ust. 2 lit. d powyżej 

stanowią warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających 

mailto:info@simpl.rent
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na prowadzeniu Konta Najemcy. Brak spełnienia powyższych warunków skutkuje 

odmową zawarcia tej umowy przez Usługodawcę. 

7. Zakładając Konto Najemcy, Użytkownik może także wyrazić zgodę na otrzymywanie od 

Usługodawcy, na podany przez siebie adres e-mail komunikatów marketingowych. 

Użytkownik wyraża na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru 

(„check-boxa”). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia 

Konta Najemcy i jego prowadzenia przez Usługodawcę. Zakładając Konto Najemcy 

Użytkownik może podać Usługodawcy także swój numer telefonu w celach kontaktowych. 

Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe. Założenie Konta Najemcy jest 

równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika otrzymywania informacji handlowych na 

temat Usługodawcy, Wynajmujących lub Partnerów, w tym komunikatów 

marketingowych w ramach tego Konta. 

8. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą o prowadzenie Konta Najemcy zostaje 

zawarta z momentem zaakceptowania przez Usługodawcę wniosku Użytkownika 

o założenie Konta Najemcy, która następuje z chwilą utworzenia tego Konta przez 

Usługodawcę. 

9. Założenie Konta Najemcy jest konieczne dla skorzystania z usługi Simpl.rent dla Najemcy 

świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.  

10. Najemca uzyskuje dostęp do swojego Konta Najemcy po każdorazowym zalogowaniu się 

poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła użytych w Formularzu rejestracji. Najemca 

ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia swojego adresu e-mail i hasła osobom 

trzecim oraz za treści umieszczane przez te osoby przy wykorzystaniu Konta Najemcy. 

Wszelkie złożone oświadczenia oraz umowy zawarte przez osoby trzecie przy 

wykorzystaniu Konta danego Najemcy uważane są za zawarte w imieniu Najemcy i mają 

moc wiążącą wobec tego Najemcy. 

11. Żądanie usunięcia podanych danych osobowych koniecznych do założenia Konta Najemcy 

bądź cofnięcie przez Użytkownika zgód, których udzielenie było warunkiem założenia 

Konta Najemcy może skutkować koniecznością usunięcia Konta Najemcy przez 

Usługodawcę.  

12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną związana z prowadzeniem Konta 

Najemcy zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć tę 

umowę poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia o jej wypowiedzeniu, które 

wywiera skutek po upływie 14-dniowego okresu wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie 

umowy następuje poprzez przesłanie na adres e-mail Najemcy podany przy rejestracji 

bądź na adres e-mail Usługodawcy: info@simpl.rent oświadczenia o wypowiedzeniu tej 

umowy. 

13. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie 

natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Najemcę istotnych postanowień 

Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

14. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem Konta Najemcy oraz zgromadzonych tam 

informacji oraz Certyfikatów Najemcy. Niektóre dane Usługobiorcy mogą być 
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przetwarzane po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług Simpl.rent dla Najemcy, na 

zasadach określonych w naszej Polityce Prywatności. 

15. Usunięcie Konta Najemcy w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą 

elektroniczną uniemożliwia dalsze korzystanie przez Najemcę z usług Simpl.rent dla 

Najemcy.  

 

§ 4. 

Usługa Simpl.rent dla Najemcy. 

 

Podstawowe warunki usługi Simpl.rent dla Najemcy. 

 

1. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi Simpl.rent dla Najemcy wymaga udostępnienia 

mu (przesłania) przez Wynajmującego Linku weryfikacyjnego oraz założenia Konta 

Najemcy, na zasadach określonych w § 3 powyżej. 

2. Poza wymogami określonymi w ust. 1 powyżej, warunkami skorzystania przez 

Użytkownika z usługi Simpl.rent dla Najemcy jest ukończenie przez Użytkownika 18 lat 

oraz  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, a Utworzenie Certyfikatu 

Najemcy wymaga spełnienia dla każdego etapu (wariantu) Weryfikacji warunków 

wymienionych poniżej:  

Etap 1 - Weryfikacja tożsamości: 

i. posiadanie konta bankowego w jednym z wspieranych banków z dostępem do 

bankowości elektronicznej albo 

ii. posiadanie jednego z rodzajów dokumentów tożsamości, o których mowa w ust. 

17 lit. e poniżej albo 

iii. posiadanie konta bankowego. 

Etap 2 - Weryfikacja historii płatniczej i kredytowej: 

i. podanie przez Użytkownika numeru PESEL oraz numeru dowodu osobistego albo 

ii. podanie przez Użytkownika numeru PESEL oraz numeru paszportu albo 

iii. podanie przez Użytkownika numeru paszportu oraz daty urodzenia 

Etap 3 - Weryfikacja zarobków: 

i. posiadanie konta bankowego w jednym z wspieranych banków z dostępem do 

bankowości elektronicznej albo 

ii. posiadanie dokumentów potwierdzających zarobki o których mowa w ust. 25 lit. 

d i e poniżej. 

Etap 4 – Weryfikacja wpisu Najemcy na Listy sankcyjne: 

i. wyrażenie zgody na weryfikację wpisu Najemcy na Listy sankcyjne.  

3. Usługa Simpl.rent dla Najemcy polega na umożliwieniu Najemcy utworzenia przez niego 

indywidualnego Certyfikatu Najemcy, który zostanie następnie udostępniony temu 

Najemcy oraz Wynajmującemu, od którego otrzymał on Link weryfikacyjny. Usługa 

Simpl.rent dla Najemcy obejmuje umożliwienie przeprowadzenia wszystkich lub 

niektórych wariantów (etapów) tworzenia Certyfikatu Najemcy, o których mowa w ust. 2 
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powyżej – w zależności od wariantu usługi Weryfikacji wybranej i opłaconej przez 

Wynajmującego lub w przypadku wskazanym w  §2 ust. 17a  odpowiednio wybranej przez 

Wynajmującego, i udostępnionej Najemcy za pomocą Linku weryfikacyjnego. Certyfikat 

Najemcy jest utworzony z inicjatywy Najemcy, który otrzymał Link weryfikacyjny, na 

podstawie udostępnionych przez niego danych oraz informacji uzyskanych na podstawie 

udzielonych przez niego zgód, pełnomocnictw i upoważnień, na zasadach określonych 

poniżej.  

4. Usługa Simpl.rent dla Najemcy ma dla niego charakter nieodpłatny (co nie dotyczy 

gwarancji udzielonych przez Wynajmującego, o których mowa w ust. §2 ust. 17a). 

Warunkiem skorzystania z tej usługi jest jednak otrzymanie od Wynajmującego Linku 

weryfikacyjnego z przeznaczeniem do jego wykorzystania przez Najemcę. Najemca może 

skorzystać z tej usługi w ciągu jednego miesiąca od momentu wygenerowania Linku 

weryfikacyjnego przez Wynajmującego.  

5. Skorzystanie z usługi Simpl.rent dla Najemcy jest dobrowolne i opcjonalne. 

6. Utworzony przez Najemcę na podstawie otrzymanego Linku weryfikacyjnego Certyfikat 

Najemcy ma charakter indywidualny i jednorazowy. Certyfikat Najemcy będzie 

udostępniony przez Usługodawcę wyłącznie temu Najemcy oraz Wynajmującemu, który 

wygenerował i udostępnił Najemcy Link weryfikacyjny.  

6a. W przypadkach, o których mowa w §2 ust. 17a, tj. w przypadku wskazania przez 

Wynajmującego, że Najemca zapłaci za Weryfikację, Usługodawca umożliwia Najemcy 

zapłatę za Weryfikację pośrednictwem Serwisu. Zapłata następuje w oparciu o Link 

weryfikacyjny przesłany Najemcy  przez Wynajmującego w terminie 30 dni od chwili 

otwarcia Linku weryfikacyjnego. W tym celu Najemca wybiera w Menu Serwisu opcję 

„Stwórz Certyfikat Najemcy”, uzupełnia wymagane pola formularza, potwierdza zakup 

przyciskiem „Zapłać”, a w dalszej kolejności realizuje płatność zgodnie z ust. 38-39 poniżej. 

6b. Zakup Weryfikacji jest potwierdzony po zaksięgowaniu płatności, poprzez przesłanie przez 

Usługodawcę wiadomości e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail o tytule „Sprawdź 

status swojej płatności”, zawierającej informacje o tym, że transakcja posiada status: 

„Opłacona”.  

6c. W przypadku, o którym mowa w §2 ust. 17a Wynajmujący oświadcza, że należność za 

Weryfikację objętą wysłanym danemu Najemcy Linkiem weryfikacyjnym pokryje Najemca 

i na zasadach ogólnych (w tym art. 391 kodeksu cywilnego) odpowiada względem 

Usługodawcy za dokonanie zapłaty przez Najemcę. Usługodawca wyłącznie umożliwia 

zapłatę przez Najemcę za pośrednictwem Serwisu i w związku z deklaracją 

Wynajmującego o zapłacie za Weryfikację przez Najemcę nie podejmuje żadnych 

dodatkowych czynności ani nie przyjmuje na siebie żadnych obowiązków.  

6d.  W przypadkach, o których mowa w §2 ust. 17a oraz w niniejszym paragrafie, ust. 6a-6c, 

po dokonaniu zapłaty, proces weryfikacji przebiega zgodnie z dalszymi postanowieniami 

Regulaminu.  
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Certyfikat Najemcy 

 

7. Utworzenie Certyfikatu Najemcy obejmuje wszystkie lub wybrane etapy z pkt. A  - d 

poniżej (w zależności od zakupionego wariantu Weryfikacji) oraz utworzenie 

i udostępnienie Certyfikatu Najemcy zgodnie z pkt e i f : 

a. uzyskanie informacji o tożsamości Najemcy oraz jej potwierdzenie zgodnie 

z wyborem Najemcy tj. według zasad określonych w: 

i. ust. 11-16 poniżej – Weryfikacja tożsamości i zarobków Najemcy logowaniem do 

banku albo, 

ii. ust. 17-21 poniżej – Weryfikacja tożsamości Najemcy dokumentem tożsamości 

albo, 

iii. ust. 22-23 poniżej – Weryfikacja tożsamości Najemcy przelewem. 

b. pozyskanie od Najemcy informacji lub informacji i dokumentów dotyczących jego 

zarobków zgodnie z zasadami określonymi w: 

i. ust. 11-16 poniżej – Weryfikacja tożsamości oraz zarobków Najemcy poprzez 

logowanie do banku albo 

ii. ust. 25-27 poniżej – manualna weryfikacja zarobków 

c. pozyskanie na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Najemcę 

dotyczących go informacji gospodarczych z: 

i. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,  

ii. Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.  

iii. Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,  

a także pozyskanie za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. 

dotyczących go danych gospodarczych z: 

iv. Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz  

v. Związku Banków Polskich 

zgodnie z zasadami określonymi w ust. 28-32 poniżej; 

d. dla podmiotów, które zawarły w tym zakresie odrębne umowy z Usługodawcą – 

pozyskanie informacji o tym czy Najemca został wpisany na którąś z List sankcyjnych – o 

ile Najemca wyrazi zgodę na taką weryfikację;  

e. utworzenie na podstawie uzyskanych przez Usługodawcę informacji Certyfikatu 

Najemcy. Wzór przykładowego  Certyfikatu Najemcy znajdziesz tu. 

f. udostępnienie Certyfikatu Najemcy przez Usługodawcę Najemcy oraz 

Wynajmującemu, który wygenerował i przesłał Najemcy Link weryfikacyjny.  

8. Podanie przez Najemcę swoich danych osobowych oraz informacji o sobie w celu 

utworzenia Certyfikatu Najemcy oraz udzielenie zgód i upoważnień umożliwiających 

Usługodawcy dostęp do tych danych jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, 

że: 

a. że jest on osobą pełnoletnią, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

b.    podane przez niego informacje i dane osobowe są prawdziwe; 

https://simpl.rent/jak-to-dziala
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c. akceptuje utworzenie Certyfikatu Najemcy, w tym dokonanie przez Usługodawcę 

własnej oceny jego sytuacji ekonomicznej istotnej z punktu widzenia przewidywanej 

wysokości Kosztu wynajmu nieruchomości, którego dotyczył przesłany mu Link 

weryfikacyjny oraz przekazanie wszelkich informacji i ocen składających się na 

Certyfikat Najemcy – Wynajmującemu od którego otrzymał on Link weryfikacyjny. 

 

Weryfikacja tożsamości Najemcy 

 

9. Uzyskanie informacji o tożsamości Najemcy oraz jej potwierdzenie odbywa się według 

wyboru Najemcy przy wykorzystaniu jednej z poniższych technologii: 

a. Weryfikacja tożsamości oraz zarobków Najemcy logowaniem do banku (wybranie 

przycisku: „Weryfikacja logowaniem do banku”) albo,  

b. Weryfikacja tożsamości Najemcy dokumentem tożsamości (wybranie przycisku: 

„Weryfikacja dokumentem tożsamości”) albo, 

c. Weryfikacja tożsamości Najemcy przelewem (wybranie przycisku: „Weryfikacja 

przelewem”). 

10. Potwierdzenie tożsamości Najemcy (weryfikacja pozytywna) przy wykorzystaniu jednego 

ze sposobów wskazanych w ust. 9 lit. a-c jest warunkiem skorzystania z dalszych etapów 

usługi tworzenia Certyfikatu Najemcy. 

 

Weryfikacja tożsamości i zarobków Najemcy logowaniem do banku 

 

11. Weryfikacja tożsamości i zarobków logowaniem do banku obejmuje:  

a. potwierdzenie tożsamości Najemcy na podstawie informacji o rachunku bankowym 

Najemcy, oraz 

b. zautomatyzowane oszacowanie wysokości miesięcznych zarobków Najemcy na 

podstawie informacji zawartych w historii transakcji bankowych Najemcy. 

12. Realizacja usługi Weryfikacji tożsamości i zarobków Najemcy logowaniem do banku 

następuje z wykorzystaniem aplikacji dostarczanej przez KONTOMATIK UAB z siedzibą w 

Wilnie, przy ul. Upes 23, LT-08128 Wilno, Litwa – dostawcy usługi dostępu do informacji 

o rachunku bankowym Użytkownika, uprawnionego do świadczenia tego rodzaju usług, 

na zasadach określonych w Regulaminie usługi oraz Klauzuli informacyjnej Kontomatik. 

Realizacja tej usługi następuje z inicjatywy i za wyraźną zgodą Najemcy. 

13. Skorzystanie z Weryfikacji tożsamości i zarobków Najemcy logowaniem do banku wymaga 

od Najemcy: 

a. wybrania przycisku „Weryfikacja tożsamości” 

b. wybrania przycisku „Weryfikacja logowaniem do banku”; 

c. wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci informacji 

o rachunku bankowym – w celu potwierdzenia tożsamości oraz oszacowania 

wysokości miesięcznych zarobków na podstawie danych o historii transakcji 

bankowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa; 

https://signin.kontomatik.com/documents/Kontomatik-terms-of-service_PL.pdf
https://signin.kontomatik.com/documents/Kontomatik-information-clause_PL.pdf
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d. wyboru opcji „Zaloguj się do banku” 

e. wyboru banku, w którym Użytkownik posiada konto bankowe, które ma być 

poddane weryfikacji; 

f. wyrażenia zgody na uzyskanie dostępu do informacji o rachunku bankowym przez 

Kontomatik UAB z siedzibą w Wilnie oraz zgody na ujawnienie tych danych 

Usługodawcy (Simpl sp. z o.o.) poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa; 

g. wybór przycisku „Dalej” oraz zalogowania się do swojej bankowości elektronicznej 

za pośrednictwem wybranego banku; 

h. wybór konta bankowego Użytkownika, które ma zostać zweryfikowane; 

i. autoryzacji dostępu w sposób ustalony dla obsługi swojego konta bankowego 

w bankowości elektronicznej; 

14. W przypadku negatywnej weryfikacji tożsamości Najemcy logowaniem do banku tj. braku 

potwierdzenia tożsamości Najemcy (nieudane logowanie) proces zostaje przerwany. 

15. W przypadku pozytywnej weryfikacji tożsamości Najemcy logowaniem do banku (udane 

logowanie), dokonywana jest zautomatyzowane przetwarzanie informacji o transakcjach 

bankowych Najemcy obejmujące powtarzające się systematycznie wpływy na konto 

bankowe Najemcy, a jej wynik dotyczy potwierdzenia lub braku potwierdzenia, czy 

miesięczne zarobki netto Najemcy są przynajmniej dwukrotnie wyższe niż podany przez 

Wynajmującego Koszt Wynajmu, czy nie. Analiza ta ma charakter zautomatyzowany 

i przybliżony. 

16. W wyniku analizy, o której mowa w ust. 15 powyżej, Najemca może podjąć następujące 

kroki, w zależności od uzyskanego wyniku: 

a. W przypadku, gdy automatyczna analiza transakcji bankowych Najemcy nie pozwala 

na potwierdzenie, że miesięczne zarobki Najemcy są przynajmniej dwukrotnie wyższe 

niż podany przez Wynajmującego Koszt wynajmu (brak pozytywnej weryfikacji 

zarobków), Najemca może dokonać potwierdzenia zarobków poprzez wybór opcji 

„Potwierdź zarobki dokumentami” albo zrezygnować z podawania informacji o 

zarobkach poprzez wybór opcji „Nie chcę udostępniać statusu zarobków”. Po 

wyborze opcji „Potwierdź zarobki dokumentami” Użytkownik może zweryfikować 

swoje zarobki na zasadach określonych w ust. 25-27 poniżej, w tym poprzez 

przesłanie zdjęć (kopii) wybranych dokumentów potwierdzających wysokość 

uzyskiwanych zarobków. W przypadku wyboru opcji „Nie chcę udostępniać statusu 

zarobków” informacja o braku zamieszczenia przez Najemcę tych informacji oraz 

dokumentów potwierdzających wysokość uzyskiwanych zarobków będzie 

odnotowana w Certyfikacie Najemcy i otrzyma status „Negatywna”. Najemca będzie 

mógł przejść do Weryfikacji historii płatniczej i kredytowej. 

b. W przypadku pozytywnej Weryfikacji zarobków, Najemca może je potwierdzić 

wybierając opcję „Kontynuuj”. Wybór opcji „Kontynuuj” oznacza potwierdzenie przez 

Użytkownika wyniku weryfikacji zarobków i akceptację uwzględnienia tych danych 

przy tworzeniu Certyfikatu Najemcy. W Certyfikacie Najemcy udostępnianym 

Wynajmującemu znajdzie się jedynie informacja o tym, że weryfikacja przebiegła 
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pozytywnie (co znaczy, że miesięczne zarobki netto są przynajmniej dwukrotnie 

wyższe niż podany przez Wynajmującego Koszt Wynajmu). Po wyborze opcji 

„Kontynuuj” Użytkownik przechodzi do podania informacji, o których mowa w ust. 25 

lit. b tj.  podania informacji czy jest studentem; określenia formy swojego 

zatrudnienia poprzez wskazanie jednej z możliwych do wyboru opcji: Umowa o pracę, 

Umowa zlecenie lub Umowa o dzieło, jednoosobowa działalność gospodarcza, 

Stypendium, Bezrobotny. Podanie tych informacji jest dobrowolne, ale konieczne do 

utworzenia Certyfikatu Najemcy. 

 

Weryfikacja tożsamości Najemcy dokumentem 

 

17. Weryfikacja tożsamości Najemcy dokumentem odbywa się za pomocą technologii 

wideoweryfikacji i wymaga od Najemcy: 

a. Wybrania przycisku „Weryfikacja tożsamości” 

b. Wybrania przycisku „Weryfikacja dokumentem tożsamości” 

c. wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych biometrycznych w postaci wizerunku 

twarzy; 

d. wybrania kraju, który wydał jego dokument tożsamości; 

e. wybrania typu dokumentu tożsamości: 

- dowodu osobistego, 

- paszport, 

- pozwolenie na pobyt, 

f. wykonania zdjęcia każdej wymaganej strony wybranego, ważnego i aktualnego 

dokumentu tożsamości,  

g. wykonania przy pomocy urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, krótkiego filmu 

wideo przedstawiającego wizerunek jego twarzy, zgodnie z instrukcją pojawiającą się 

na ekranie; 

h. potwierdzenia i wysłania materiałów opisanych w lit. e i f powyżej; 

18. Zgoda o której mowa w ust. 17 lit. c. powyżej jest dobrowolna, ale jest ona konieczna do 

realizacji usługi w wariancie „Weryfikacja tożsamości dokumentem ”. 

19. Dokonując Weryfikacji tożsamości dokumentem Najemca oświadcza, że podane przez 

niego dane osobowe są prawdziwe oraz, że jest on osobą, której te dane dotyczą. 

20. Weryfikacja tożsamości zostaje zakończona informacją o pozytywnej bądź negatywnej 

weryfikacji tożsamości Najemcy, która zostaje przekazana Najemcy za pośrednictwem 

Serwisu. 

21. W przypadku negatywnej weryfikacji tj. braku potwierdzenia tożsamości Najemcy proces 

zostaje przerwany, a Najemca oraz Wynajmujący otrzymują informację o negatywnej 

weryfikacji tożsamości Najemcy. 
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Weryfikacja tożsamości Najemcy przelewem 

 

22. Aby zweryfikować swoją tożsamość za pomocą przelewu weryfikacyjnego Najemca musi 

wykonać następujące kroki: 

a. Wybrać przycisk: „Weryfikacja tożsamości” 

b. Wybrać przycisk: „Weryfikacja przelewem” 

c. Dokonać przelewu na kwotę 1 zł z konta bankowego należącego do Użytkownika na 

konto bankowe Usługodawcy wskazane na ekranie wraz z podaniem w tytule 

przelewu kodu weryfikacji podanego na ekranie. 

23. Po zaksięgowaniu na koncie Usługodawcy przelewu weryfikacyjnego Usługodawca 

dokona potwierdzenia imienia i nazwiska Najemcy, umożliwi mu kontynuowanie procesu 

weryfikacji oraz niezwłocznie zwróci przesłaną kwotę na numer konta z którego otrzymał 

przelew weryfikacyjny. 

 

Weryfikacja zarobków Najemcy. 

 

24. Pozyskanie informacji dotyczących zarobków Najemcy w celu uwzględnienia ich przy 

tworzeniu Certyfikatu Najemcy odbywa się na podstawie informacji uzyskanych w drodze 

Weryfikacji tożsamości oraz zarobków logowaniem do banku, zgodnie z ust. 11-16 

powyżej lub na podstawie informacji udzielonych przez Najemcę zgodnie z ust. 25-27 

poniżej. 

25. Weryfikacja zarobków Najemcy składa się z następujących etapów: 

a. wybór zakładki „Weryfikacja zarobków” 

b. podania przez Najemcę następujących informacji: 

i. podania informacji czy jest studentem; 

ii. określenia formy swojego zatrudnienia poprzez wskazanie jednej z możliwych 

do wyboru opcji: Umowa o pracę, Umowa zlecenie lub Umowa o dzieło, 

Jednoosobowa działalność gospodarcza, Stypendium, Bezrobotny; 

c. podania swoich miesięcznych zarobków w kwocie netto. 

d. Potwierdzenia przez Najemcę tytułu do otrzymywania regularnego wynagrodzenia 

poprzez załadowanie zdjęć lub skanów umowy o pracę, umowy zlecenia, umów o 

dzieło, zaświadczenia od pracodawcy, zaświadczenia od zleceniodawcy, 

zaświadczenia z uczelni. W wypadku Najemców prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą Najemca musi podać numer NIP swojej działalności 

gospodarczej, która aby zostać zaakceptowana musi mieć aktywny status.  

e. Potwierdzenie przez Najemcę regularnych wpływów w wyżej wymienionego źródła 

poprzez załadowanie zdjęć lub skanów wyciągu z konta bankowego lub odcinków 

płacowych. 

26. Podanie danych, o których mowa w art. 25 lit. b jest dobrowolne, ale konieczne do 

utworzenia Certyfikatu Najemcy.  
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27. Podanie danych, o których mowa w art. 25 lit. c oraz wykonanie zdjęć dokumentów 

potwierdzających wysokość zarobków, o których mowa w ust. 25 lit. d jest dobrowolne.  

Informacja o braku zamieszczenia przez Najemcę tych informacji oraz dokumentów 

potwierdzających wysokość uzyskiwanych zarobków będzie odnotowana w Certyfikacie 

Najemcy i otrzyma status „Negatywna”. Najemca będzie mógł przejść do Weryfikacji 

historii płatniczej i kredytowej. 

 

Weryfikacja historii płatniczej i kredytowej Najemcy – Informacje gospodarcze i dane 

gospodarcze dotyczące Najemcy. 

 

28. Warunkiem wykonania Weryfikacji historii płatniczej i kredytowej Najemcy, która jest 

częścią Certyfikatu Najemcy, jest podanie numeru PESEL Najemcy. Brak podania numeru 

PESEL uniemożliwia wykonanie tego etapu (wariantu) usługi Simpl.rent dla Najemcy. 

Informacja o braku podania/braku posiadania numeru PESEL przez Najemcę i braku 

wykonania Weryfikacji historii płatniczej będzie uwidoczniona w Certyfikacie Najemcy. 

29. Pozyskanie przez Usługodawcę informacji gospodarczych oraz danych gospodarczych 

dotyczących Najemcy odbywa się wyłącznie po pozytywnym zweryfikowaniu 

(potwierdzeniu) tożsamości Najemcy jedną z metod wymienionych w ust. 7 lit. a..  

30. Pozyskanie przez Usługodawcę informacji oraz danych gospodarczych dotyczących 

Najemcy wymaga od Najemcy: 

a. wejścia w zakładkę o nazwie “Weryfikacja historii płatniczej i kredytowej”; 

b. wpisania swojego numeru PESEL oraz numeru dowodu osobistego lub paszportu; 

c. udzielenia upoważnienia Usługodawcy do pozyskania dotyczących go informacji 

gospodarczych z ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz 

Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, którego udziela on poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru 

(“check-boxa”); 

d. udzielenia pełnomocnictwa do składania za pośrednictwem Biura Informacji 

Gospodarczej InfoMonitor S.A. w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku 

Banków Polskich upoważnień do udostępnienia Usługodawcy danych gospodarczych 

przetwarzanych przez te instytucje którego udziela on Usługodawcy poprzez 

zaznaczenie odpowiedniego check-boxa.  

31. Udzielenie przez Najemcę upoważnień i pełnomocnictw, o których mowa w ust. 30 lit. c. 

i d. jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi w zakresie dotyczącym 
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zamieszczenia w Certyfikacie Najemcy informacji na temat dotyczących go wpisów 

znajdujących się odpowiednio w: 

- ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (art. 30 lit. c.) 

- Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczych S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu (art. 30 lit. c.) 

- Biurze Informacji Kredytowej S.A. (art. 30 lit. d.) 

- Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (art. 30 lit. 

d) 

- Związku Banków Polskich (art. 31 lit. d) 

32. Udzielenie przez Najemcę upoważnień i pełnomocnictw, o których mowa w ust. 30 lit. c. 

i d. jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na udostępnienie informacji 

o istnieniu oraz rodzaju istniejących tam wpisów Wynajmującemu, od którego otrzymał 

on Link weryfikacyjny. Usługodawca nie będzie udostępniał przy tym ani Najemcy, ani 

Wynajmującemu żadnych informacji gospodarczych ani danych gospodarczych 

dotyczących konkretnych zobowiązań Najemcy pozyskanych od ww. instytucji, a uzyskane 

informacje wykorzysta jedynie do stworzenia Certyfikatu Najemcy oraz dokonania przez 

Usługodawcę własnej oceny historii płatniczej i kredytowej Najemcy. 

 

Weryfikacja wpisu Najemcy na Listy sankcyjne 

32a. Podmiotom, które zawarły w tym zakresie odrębne umowy z Usługodawcą 

(Wynajmującym przekazującym Link Weryfikacyjny) Usługodawca umożliwia zakup wariantu 

Weryfikacji obejmującego sprawdzenie czy Najemca został wpisany na Listy sankcyjne. 

Weryfikacja ta następuje w oparciu o dobrowolną zgodę Najemcy na sprawdzenie czy został 

wpisany na Listy sankcyjne. Realizacja przedmiotowej usługi następuje za wyraźną zgodą 

Najemcy, zgoda jest dobrowolna i nie jest niezbędna do uzyskania Certyfikatu Najemcy. 

32b.  Jeśli Najemca wyrazi zgodę na sprawdzenie czy został wpisany na Listy sankcyjne, to 

informacja o wyniku tej weryfikacji zostanie umieszczona na Certyfikacie Najemcy, a jeśli 

zgody na sprawdzenie nie wyrazi, to na Certyfikacie Niemcy zostanie zamieszczona wzmianka 

o pominięciu tego etapu weryfikacji.   

32c. Informacja o tym, czy Najemca został wpisany na Listy sankcyjne obejmuje wskazanie na 

Certyfikacie Najemcy wpisu w odniesieniu do poszczególnych List sankcyjnych.  

32d. Weryfikacja wpisu Najemcy na Listy sankcyjne odbywa się za pośrednictwem platformy 

Hyperflow, której dostawcą jest Machine Mind Ltd z siedzibą w: 35 Follager Road,  CV21 2JF 

Rugby, Zjednoczone Królestwo (United Kingdom), która jest spółką (Private Limited Company) 

zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 11731290 w rejestrze prowadzonym przez 

Companies House UK. Usługodawca na zasadach określonych  Polityce prywatności. powierza 

Machine Mind Ltd dane osobowe Najemcy - imię i nazwisko w celu sprawdzenia widnieje on 

na Listach sankcyjncy. Wykonanie usługi przez Machine Mind Ltd odbywa się na zasadach 

https://simpl.rent/polityka-prywatnosci.pdf
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określonych w regulaminie usługi zamieszczonym na platformie Hyperflow, poprzez  interfejs 

programowania aplikacji (API).  

 

 

Informacje o Najemcy zawarte w Certyfikacie Najemcy.  

 

33. Certyfikat Najemcy utworzony na zasadach określonych wyżej oraz udostępniany Najemcy 
i Wynajmującemu, który przekazał mu Link Weryfikacyjny, w zależności od ilości 
zrealizowanych przez Najemcę etapów lub wybranego wariantu Weryfikacji może 
zawierać następujące informacje o Najemcy: 
a. imię; nazwisko; adres e-mail; dane dotyczące adresu lokalu oraz Kosztu wynajmu, z 

którym związana była weryfikacja Użytkownika jako potencjalnego najemcy; 
informacje o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji tożsamości Najemcy; 
informacje o metodzie wybranej do potwierdzenia tożsamości; wieku Najemcy; 

b. czy Najemca oświadczył, że posiada status studenta; informację o wskazanej przez 
Najemcę formie zatrudnienia; informacje o tym, czy wysokość miesięcznego Kosztu 
wynajmu, którego dotyczyła weryfikacja jest niższa czy wyższa niż 50 % miesięcznych 
zarobków netto podanych przez Najemcę (weryfikacja pozytywna/negatywna); 
informację o metodzie potwierdzenia zarobków; w wypadku weryfikacji tożsamości 
i zarobków logowaniem do konta bankowego Certyfikat Najemcy zawiera 
informację o banku, który został wybrany do weryfikacji; 

c. ocenie Najemcy dokonanej na podstawie analizy informacji gospodarczych i danych 
gospodarczych (pozytywna/negatywna); 

d. informację o wpisie Najemcy na Listę sankcyjną lub braku takiego wpisu (weryfikacja 

negatywna/pozytywna);  
e. informację o pominięciu przez Najemcę danego etapu weryfikacji – w przypadku jej 

pominięcia. 
f. informacje o ogólnym wyniku weryfikacji Najemcy (negatywna/pozytywna), a w 

przypadku braku realizacji wszystkich etapów danego wariantu Weryfikacji – o tym, 
że proces weryfikacji nie został zakończony („W trakcie”) 

34. Certyfikat Najemcy będzie udostępniany Najemcy oraz Wynajmującemu, od którego 
otrzymał on Link weryfikacyjny przez okres 1-miesiąca za pośrednictwem odpowiednio 
Konta Najemcy oraz Konta Wynajmującego. Po tym czasie dane będą anonimizowane. 
Certyfikat Najemcy może być usunięty albo zawarte w nim dane - zanonimizowane przed 
terminem określonym w zdaniu poprzedzającym, w sytuacji wcześniejszego odstąpienia 
od umowy, rozwiązania umowy o prowadzenia Konta albo złożenia Usługodawcy 
uzasadnionego żądania usunięcia danych osobowych. 

35. Najemca może ukończyć tworzenie Certyfikatu Najemcy w okresie 1-miesiąca od dnia 
zawarcia umowy o świadczenie usług Simpl.rent dla Najemcy. Do tego czasu Certyfikat 
Najemcy będzie widoczny odpowiednio – na Koncie Najemcy i Wynajmującego ze 
statusem „W trakcie”. W przypadku wcześniejszego odstąpienia od umowy, rozwiązania 
umowy o prowadzenia Konta albo złożenia Usługodawcy uzasadnionego żądania 
usunięcia danych osobowych, ukończenie Certyfikatu Najemcy nie będzie możliwe.  

 

https://pl.hyperflow.eu/category/terms/
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Zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług Simpl.rent dla Najemcy. 
 
36. Umowa pomiędzy Najemcą a Usługodawcą o świadczenie usług Simpl.rent dla Najemcy 

zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Najemcę tworzenia Certyfikatu Najemcy 
poprzez wybranie przez niego przycisku “Rozpocznij weryfikację” lub wybranie przycisku 
“Weryfikacja tożsamości” na ekranie, który wyświetla się bezpośrednio po zalogowaniu 
do Serwisu. 

37. Umowa o świadczenie usług Simpl.rent dla Najemcy ma charakter jednorazowy i wygasa 
po upływie 1 miesiąca od utworzenia przez Najemcę kompletnego Certyfikatu Najemcy 
albo w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, w przypadku gdy Najemca nie 
ukończył wszystkich etapów Weryfikacji w wybranym wariancie, z którym związany był 
przesłany mu Link weryfikacyjny. 

 
Umożliwienie zapłaty za Weryfikację za pośrednictwem Serwisu 
 
38. W przypadkach, o których mowa w §2 ust. 17a oraz §4 ust. 6a-6d, Usługodawca umożliwia 

Najemcy dokonanie zapłaty za Weryfikację w oparciu o Link weryfikacyjny otrzymany od 
Wynajmującego za pośrednictwem Serwisu.  

39. Płatność realizowana jest wybraną metodą płatności, za pośrednictwem platformy PayU, 
zgodnie z jej regulaminem. 

 

§ 5. 

Produkty i usługi Partnerów. 

 

1. W ramach Konta Najemcy oraz Konta Wynajmującego Użytkownicy mogą uzyskiwać 

dostęp do dodatkowych funkcjonalności umożliwiających: 

a) zapoznawanie się przez Użytkowników z informacjami dotyczącymi produktów lub 

usług oferowanych przez Partnerów,  

b) składanie przez Użytkowników wniosków o zawarcie umów z Partnerami za 

pośrednictwem Serwisu - w formie elektronicznej, na zasadach określonych 

w dokumentach Partnerów, o których mowa w ust. 3 poniżej,  

c) uzyskiwanie za pośrednictwem Serwisu komunikatów i informacji pochodzących od 

Partnerów związanych z produktami lub usługami Partnerów. 

Funkcjonalności, o których mowa powyżej będą udostępniane Użytkownikom w ramach 

Konta Najemcy lub Konta Wynajmującego nieodpłatnie, a korzystanie z nich jest 

dobrowolne. Warunkiem korzystania z funkcjonalności jest zawarcie przez Użytkownika 

z Usługobiorcą umowy na prowadzenie Konta Najemcy lub Konta Wynajmującego na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz trwanie tej umowy w chwili 

korzystania z funkcjonalności.  

2. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Partnerami. 

Usługodawca nie gwarantuje poszczególnym Użytkownikom możliwości zawarcia umów 

z Partnerem, nie odpowiada za ich treść, prawidłowe wykonanie przez którąkolwiek ze 

stron ani za szkody poniesione przez Użytkownika lub Partnera w związku z zawarciem lub 

wykonaniem tych umów. Usługodawca nie odpowiada także za sprostanie wymogom co 
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do formy czynności prawnych podejmowanych przez Wynajmującego i Najemcę z 

wykorzystaniem Serwisu.  

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność i aktualność danych podawanych 

Partnerowi w związku z zawarciem umowy z Partnerem oraz za rozliczenia z Partnerem. 

Moment zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, warunki jej realizacji 

oraz rozwiązania lub odstąpienia określają dokumenty Partnera, w tym - regulamin 

Partnera. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią dokumentów Partnera 

przedstawionych w toku wnioskowania o zawarcie umowy z Partnerem. 

4. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających 

z funkcjonalności jedynie w zakresie danych osobowych wymaganych dla założenia 

i prowadzenia Konta Najemcy lub Konta Wynajmującego. W przypadku, gdy 

wnioskowanie o zawarcie umów z Partnerami za pośrednictwem Serwisu wymaga 

przetwarzania dodatkowych danych osobowych – Usługodawca przetwarza je 

w charakterze podmiotu przetwarzającego, na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych zawartej z Partnerem. Podobnie wszelkie dokumenty, 

dane i informacje przechowywane przez Wynajmującego i Najemcę w ramach Konta są 

ich własnością i Usługodawca przechowuje je oraz umożliwia ich przekazywanie pomiędzy 

Wynajmującym i Najemcą działając na polecenie odpowiednio Wynajmującego lub 

Najemcy.  

5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian udostępnianych 

funkcjonalności, o których mowa w ust. 1 oraz Partnerów. Funkcjonalności te mogą być 

także zawieszone lub ograniczone w zależności od decyzji Partnera.  

6. Rozwiązanie Umowy z Usługodawcą na prowadzenie Konta Najemcy lub Konta 

Wynajmującego, o których mowa w § 1 i § 3 niniejszego Regulaminu  uniemożliwia dalsze 

korzystanie z funkcjonalności, o których mowa w niniejszym paragrafie, ale nie wpływa na 

moc wiążącą umów zawartych z Partnerami za pośrednictwem Serwisu - chyba, że treść 

tych umów stanowi inaczej. 

7. W celu uniknięcia wątpliwości, wskazuje się, że postanowienia niniejszego paragrafu 

dotyczące zawierania przez Użytkowników umów z Partnerami nie odnoszą się do umów 

zawieranych na podstawie Regulaminu Simpl.rent Ubezpieczenia. 

 

§ 6. 

Korzystanie z komunikatora (chat-box) oraz formularza kontatkowego  

dostępnych w Serwsie 

 

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę polegającą na udostępnieniu 

Użytkownikom procesu komunikacji z Usługodawcą przy pomocy udostępnianego 

w Serwisie komunikatora (chat-boxa) oraz formularza kontaktowego. 

2. Umowa ta zostaje zawarta w momencie zainicjowania przez Użytkownika konwersacji przy 

użyciu okienka czatu dostępnego w Serwisie lub wypełnienia formularza kontaktowego. 
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3. Umowa, o której mowa w ust. 2 powyżej ma charakter jednorazowy i wygasa z chwilą 

zakończenia przez Użytkownika korzystania z komunikatora oraz zamknięcia strony www 

Serwisu.  

4. Usługi korzystania z komunikatora oraz formularza kontaktowego są bezpłatne. 

 

 

II.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, 

którym posługuje się Usługodawca.  

 

§ 7. 

Wymagania techniczne. 

 

Świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną o których 

mowa w § 1 - § 6 powyżej wymaga spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań 

technicznych niezbędnych do współpracy z system teleinformatycznym, którym posługuje się 

Usługodawca: 

1. Korzystania przez Użytkownika z komputera bądź innego urządzenia z dostępem do 

Internetu, o minimalnej rozdzielczości ekranu: 1136 x 640 pikseli, a w przypadku wyboru 

realizacji usługi Simpl.rent dla Najemcy w wariancie „Weryfikacja tożsamości” – także z 

dostępem do kamery o minimalnej rozdzielczości 1,2 megapikseli. 

2. Korzystania przez Użytkownika z Przeglądarki internetowej o następujących parametrach:   

a. Microsoft Internet Explorer 

b. Google Chrome  

c. Safari 

d. Firefox  

e. Opera 

f. Android 

g. Safari (iOS) 

 

III. Zasady składania reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną. 

 

§ 8. 

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną. 

 

1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i poprawnego działania 

Serwisu i podejmuje czynności zmierzające do usuwania wszelkich zgłaszanych przez 

Użytkowników nieprawidłowości w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. 

2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem 

Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać pod adresem e-mail: info@simpl.rent, wskazując 

swoje imię i nazwisko oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. 

mailto:info@simpl.rent
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3. Usługodawca ustosunkuje się niezwłocznie do reklamacji zgłoszonych w sposób określony 

w ust. 2 powyżej, jednak nie później niż w terminie 30 dni.   

4. W przypadku, gdy dane lub informacje przekazane przez Użytkownika w związku 

z reklamacją wymagają uzupełnienia, Usługodawca prześle mu w ciągu 7 dni informację 

o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia. W takim przypadku, termin 30 dni na 

udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Usługodawcę biegnie od dnia uzupełnienia 

zgłoszenia. 

 

IV. Uprawnienia Usługobiorców będących Konsumentami związane z odstąpieniem od 

umowy. 

 

§ 9. 

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług. 

 

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Serwisu umowę 

o świadczenie usług realizowanych przez Usługodawcę może w terminie 14 dni odstąpić 

od zawartej umowy bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.  

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej może zostać 

zrealizowane poprzez przesłanie tego oświadczenia na adres e-mail Usługobiorcy tj: 

info@simpl.rent, wskazując jako temat wiadomości: “Odstąpienie od Umowy 

o świadczenie usług”. W tym celu Konsument może skorzystać z wzoru formularza 

stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz ten nie jest jednak obowiązkowy.  

3. Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu na podany przez niego przy rejestracji adres e-mail. 

4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed 

jego upływem. 

5. Początek biegu terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym 

mowa w ust. 1 rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy. 

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, uważa się ją za 

niezawartą. 

7. Usługodawca jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie 

dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Usługodawca dokonuje 

zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, 

chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu dokonanych płatności.  

8. W przypadku, gdy Konsument zgłosił żądanie świadczenia odpłatnej usługi przed 

upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za usługi 

świadczone przez Usługodawcę do momentu odstąpienia od umowy. Kwotę 

wynagrodzenia określa się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, 

z uwzględnieniem ceny kompletnej usługi. 
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V.  Charakter świadczonych usług i zakres odpowiedzialności Usługodawcy. 

 

§ 10. 

Charakter usług i zakres odpowiedzialności Usługodawcy 

 

1. Usługodawca świadczy wyłącznie usługi opisane w niniejszym Regulaminie, przy czym  

Usługodawca może świadczyć za pośrednictwem Serwisu także inne usługi niż objęte 

niniejszym Regulaminem -  na podstawie odrębnych umów zawartych z Użytkownikami, 

w tym na podstawie odrębnych regulaminów takich usług i skierowane do określonego 

grona podmiotów zgodnie z ww. umowami.  

2. Celem usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na podstawie 

niniejszego Regulaminu jest: 

a. umożliwienie i ułatwienie osobom zamierzającym zawrzeć umowy wynajmu 

nieruchomości weryfikację tożsamości wybranych przez siebie, potencjalnych 

najemców oraz uzyskanie informacji i ocen dotyczących ich aktualnej sytuacji 

ekonomicznej za pośrednictwem Serwisu, bez konieczności osobistego spotkania 

oraz pozyskiwania i analizy szczegółowych informacji dotyczących tych osób, w tym 

również danych dotyczących ich sytuacji ekonomicznej (Usługa Simpl.rent dla 

Wynajmującego); 

b. umożliwienie i ułatwienie potencjalnym najemcom, którzy otrzymali od 

potencjalnych wynajmujących Linki weryfikacyjne, stworzenie i udostępnienie im  

swoich Certyfikatów Najemców, zawierających informacje o potwierdzeniu ich 

tożsamości oraz informacje i oceny na temat ich aktualnej sytuacji ekonomicznej, za 

pośrednictwem Serwisu, bez konieczności osobistego spotkania oraz bez 

konieczności ujawniania potencjalnemu wynajmującemu szczegółowych informacji o 

sobie, w tym tych dotyczących swojej sytuacji ekonomicznej (usługa Simpl.rent dla 

Najemcy) 

c. umożliwianie Użytkownikom korzystania z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, 

innych niż opisane w lit. a i b powyżej; 

3. Dane osobowe Najemców podlegają przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanemu 

profilowaniu przez Usługodawcę, który dokonuje na ich podstawie własnej oceny 

aktualnej sytuacji ekonomicznej Najemców, ale nie podejmuje on wobec tych osób 

żadnych decyzji, w tym decyzji dotyczących zawarcia z nimi określonych umów najmu ani 

warunków tych umów. Usługodawca nie doradza ani nie rekomenduje Wynajmującym 

podjęcia określonych decyzji bądź działań ani zawarcia określonych umów bądź odmowy 

ich zawarcia. Wynajmujący powinien podejmować takie decyzje samodzielnie po 

rozważeniu wszystkich istotnych dla niego okoliczności. 

4. Usługodawca nie pośredniczy w zawieraniu umów najmu pomiędzy Wynajmującymi 

a Najemcami. 
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5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnerów wykonywane za 

pośrednictwem Serwisu lub poza nim ani za treść informacji, dokumentów lub zapewnień 

prezentowanych przez Partnerów za pośrednictwem Serwisu. 

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami 

lub Regulaminem działania Użytkowników Serwisu, w szczególności za działania 

Wynajmującego polegające m.in. na podaniu przez niego fałszywych danych dotyczących 

nieruchomości, którą chce wynająć, wprowadzeniu Najemcy w błąd co do swojej 

tożsamości czy zamiarów, wykorzystaniu informacji zawartych w Certyfikacie Najemcy 

w sposób sprzeczny z celem ich pozyskania oraz za działania Najemcy polegające na 

wprowadzeniu Wynajmującego w błąd co do zamiaru wynajęcia określonej 

nieruchomości lub wykorzystania Linku weryfikacyjnego w sposób sprzeczny z celem jego 

uzyskania.  

 

 

VI. Publikowane treści. 

 

§ 11. 

Własność intelektualna 

 

1. Autorskie prawa majątkowe do oprogramowania stanowiącego Serwis przysługują 

Usługodawcy, a korzystanie z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu nie skutkuje 

nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw własności intelektualnej do 

udostępnianych przez Usługodawcę utworów.  

2. Użytkownicy nie mogą korzystać z Serwisu w sposób naruszający prawa własności 

intelektualnej, w tym prawa autorskie Usługodawcy. Wszelkie materiały, grafiki, zdjęcia, 

treści i opisy publikowane w Serwisie są objęte ochroną prawną i nie mogą być 

wykorzystywane, w tym modyfikowane, kopiowane czy rozpowszechniane bez zgody 

Usługodawcy.  

 

 

VII. Postanowienia końcowe. 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu mogą być zawierane jedynie 

w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.  

2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich. 

3. Aktualny Regulamin Serwisu jest publikowany na stronie www.simpl.rent w sposób 

umożliwiający jego pobranie oraz odtwarzanie bez dostępu do sieci Internet i może być 
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dostarczony na każdorazowe żądanie Użytkownika zgłoszone na adres e-mail: 

info@simpl.rent. 

4. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Usługodawcę z ważnej przyczyny, m.in. 

w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa, zmianą bądź rozszerzeniem 

profilu działalności, zmianą zakresu i warunków świadczenia określonych usług, zmianą 

warunków technicznych bądź technologicznych świadczenia usług, wymogami 

związanymi ze współpracą z nowymi podwykonawcami bądź chęcią poprawy obsługi 

Użytkowników. 

5. Zmiany niniejszego Regulaminu nie dotyczą umów zawartych przed jego zmianą, za 

wyjątkiem zmian obowiązujących z mocy prawa oraz sytuacji opisanych w ust. 6 poniżej. 

6. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą dotyczyć także umów zawartych przed jego zmianą, 

pod warunkiem, że informacja o zmianach zostanie przesłana na adresy e-mail 

zarejestrowanych Użytkowników co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie, 

a Użytkownicy nie zgłoszą w tym czasie chęci rezygnacji z dalszego korzystania z usług 

świadczonych w Serwisie. Brak zgłoszenia przez Usługobiorcę zastrzeżeń do zmian 

Regulaminu w ww. terminie uznaje się za akceptację jego nowego brzmienia. 

7. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie internetowej Usługodawcy i wchodzą 

w życie we wskazanym przez Usługodawcę terminie, nie wcześniej niż po upływie 14 dni 

od ich publikacji. 

8. Wyjątkowo Usługodawca może wprowadzić zmiany do Regulaminu ze skutkiem 

natychmiastowym, bez zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 6 i 7 

powyżej, w przypadku, gdy: 

- potrzeba taka wynika z przepisów prawa lub decyzji wydanej względem Usługodawcy, a 

zachowanie ww. terminu nie jest możliwe; 

- wprowadzenie zmian bez zachowania ww. terminu jest konieczne z uwagi na ochronę 

Użytkowników Serwisu w związku z zagrożeniami oszustwem, zagrożeniami związanymi 

z ochroną danych osobowych lub ochroną bezpieczeństwa systemów informatycznych; 

- zmiany dotyczą nowych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, które nie mają 

wpływu na warunki świadczenia dotychczasowych usług; 

- zmiany redakcyjne, które nie stanowią modyfikacji żadnych postanowień Regulaminu 

(warunków świadczenia usług). 

W takim wypadku, Usługodawca niezwłocznie informuje Użytkowników o zmianie 

Regulaminu. 

9.  Prawem właściwym jest prawo polskie, chyba, że sprzeciwiają się temu bezwzględnie 

obowiązujące przepisy. 

 

 

 

Data publikacji: 19 października 2022 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz odstąpienia od umowy przez Konsumenta 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  

 

Adresat:  

Simpl sp. z o.o.  

Ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków 

Nr KRS: 0000809392; NIP: 6793191362; REGON: 384653109 

adres e-mail: info@simpl.rent 

 

  

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy 

sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło 

polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)  

-  

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  

-  

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)  

-  

Adres konsumenta(-ów)  

-  

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  

-  

Data  

(*) Niepotrzebne skreślić.  

 


