
 
REGULAMIN ZAKUPÓW CYKLICZNYCH W BITCAN.PL 

 
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady realizacji Transakcji zakupu Walut 

wirtualnych w serwisie Bitcan.pl w regularnych odstępach czasu w przyszłości, po kursie 
wymiany z daty realizowanej Transakcji („Zakupy cykliczne”). 

2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie ma regulamin świadczenia 
przez Bitcan sp. z o.o. usługi wymiany Walut wirtualnych dostępny pod adresem 
https://bitcan.pl/dokument/3/regulamin-serwisu 

3. Z Zakupów cyklicznych mogą korzystać Użytkownicy Serwisu Bitcan.pl, którzy: 
1) posiadają aktywne Konto i których tożsamość została zweryfikowana 

(Użytkownicy mający możliwość realizacji Transakcji) 
2) posiadają kartę płatniczą (Visa lub MasterCard), przy pomocy której realizowane 

będą Zakupy cykliczne. 
4. Korzystanie z Zakupów cyklicznych jest dobrowolne.  
5. Zainicjowanie Zakupów cyklicznych wymaga wskazania: 

1) Waluty wirtualnej, którą Użytkownik chce kupować cyklicznie, 
2) Ilości środków pieniężnych (PLN), którą Użytkownik chce przeznaczyć na zakup 

Walut wirtualnych,  
3) Datę pierwszej Transakcji,  
4) Częstotliwość z jaką realizowane będą Transakcje w ramach Zakupów cyklicznych. 

6. Jeżeli data realizacji określonej Transakcji przypada na dzień, którego nie ma (np. 29 
lutego), Transakcja zostanie zrealizowana ostatniego dnia miesiąca.  

7. W ramach Zakupów cyklicznych Transakcja jest realizowana po kursie wymiany z daty 
każdej indywidualnej Transakcji. (Uwaga! przeliczenie wprowadzonych w ustawieniach 
środków pieniężnych na ilość Walut wirtualnych następuje po kursie z chwili realizacji 
określonej Transakcji, a nie następuje według kursu z chwili akceptacji wprowadzonych 
ustawień Zakupów cyklicznych). 

8. Akceptacja Regulaminu (checkbox „Akceptuję regulamin”) oraz wprowadzonych 
ustawień („Potwierdzam i kupuję”) oznacza złożenie Bitcan.pl zlecenia Zakupów 
cyklicznych do realizacji oraz wyrażenie zgody na cykliczne obciążanie wskazanej przez 
Użytkownika karty płatniczej kwotą Transakcji realizowanych w ramach Zakupów 
cyklicznych i pobieranie związanych z tym płatności cyklicznych. 

9. Przyjmując zlecenia Zakupów cyklicznych, Bitcan.pl zobowiązuje się realizować zlecenie, 
w imieniu i na rzecz Użytkownika, poprzez zakup Walut wirtualnych we wskazanej przez 
Użytkownika dacie pierwszej Transakcji oraz że będzie powtarzać zakup Walut 
wirtualnych, zgodnie z podaną przez Użytkownika częstotliwością, z zastosowaniem kursu 
wymiany z daty realizacji konkretnej indywidualnej Transakcji w ramach Zakupów 
cyklicznych. 

10. Zakupione w ramach Zakupów cyklicznych Waluty wirtualne będą przekazywane na 
utworzony przy Koncie Portfel Użytkownika, skąd Użytkownik może nimi rozporządzać w 
dowolny sposób.  

11. Na dwa Dni Robocze przed planowaną w ramach Zakupów cyklicznych Transakcją 
Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z przypomnieniem o zbliżającym się terminie 
zakupu Walut wirtualnych.  

12. W celu wprowadzenia zmian w zleceniu Zakupów cyklicznych, wymagana jest ponowna 
akceptacja Regulaminu oraz wprowadzonych ustawień Zakupów cyklicznych.  



13. Użytkownik może odstąpić od określonej Transakcji, która ma być zrealizowana w ramach 
Zakupów cyklicznych, najpóźniej na dzień przed jej realizacją. Prawo odstąpienia od 
określonej Transakcji nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli kwota danej Transakcji została 
pobrana z karty płatniczej.  

14. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić na karcie płatniczej odpowiednią ilość środków 
pieniężnych na pokrycie Transakcji. Środki powinny być dostępne w takim czasie, aby było 
możliwe ich pobranie w terminach wskazanych w ustawieniach Zakupów cyklicznych. 

15. Jeżeli w dacie którejkolwiek Transakcji realizowanej w ramach Zakupów cyklicznych, 
Użytkownik nie zapewni deklarowanej w ustawieniach Zakupów cyklicznych ilości 
środków pieniężnych, przedmiotowa Transakcja nie jest realizowana. Jednokrotny brak 
możliwości realizacji Transakcji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wpływa na 
ustawienia Zakupów cyklicznych. 

16. Zakupy cykliczne są automatycznie wyłączane: 
1) z powodu braku zapewnienia przez Użytkownika deklarowanej w ustawieniach 

Zakupów cyklicznych ilości środków pieniężnych, nie ma możliwości zrealizowania 
trzech Transakcji z rzędu,  

2) wobec Użytkownika, który odstąpił od trzech Transakcji z rzędu, 
3) wobec Użytkownika zastosowano środki bezpieczeństwa finansowego określone 

w Ustawie z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu, 

4) jeżeli którekolwiek dane Użytkownika, w tym dane karty płatniczej przy pomocy 
której realizowane są Zakupy cykliczne, okażą się nieaktualne, 

5) z innego powodu odmowy przyjęcia zapłaty kartą, odrzucenia, anulowania 
Transakcji. 

17. Po ustąpieniu przyczyn automatycznego wyłączenia Zakupów cyklicznych, Użytkownik 
może ponownie włączyć Zakupy cykliczne. 

18. Płatność za Transakcje realizowane w ramach Zakupów cyklicznych polega na 
automatycznym pobraniu wskazanej w ustawieniach Zakupów cyklicznych kwoty 
Transakcji ze wskazanej przez Użytkownika karty płatniczej spośród kart przypisanych do 
Konta w Serwisie. 

19. Serwis Bitcan.pl zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w zakresie wartości 
Transakcji realizowanych w ramach Zakupów cyklicznych, o czym Użytkownik zostanie 
poinformowany w formie wiadomości widocznej podczas składania zlecenia Zakupów 
cyklicznych.  

20. Użytkownik może zrezygnować z Zakupów cyklicznych w każdym czasie. W celu rezygnacji 
z Zakupów cyklicznych, Użytkownik wprowadza odpowiednią zmianę w swoim Koncie 
Użytkownika. Rezygnacja wywołuje skutek od momentu dokonania przez Użytkownika 
zmiany, z tym że Transakcje rozpoczęte (co do których kwota Transakcji została pobrana 
z karty płatniczej) zostaną ukończone. 

 
 

 
 

 


