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Regulamin opłat Online Arbitration S.A.
(Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez
Online Arbitration S.A. oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu wykonywania funkcji
Arbitra stałego sądu polubownego Online Arbitration Court)

§ 1 Wykaz opłat

1. Administrator pobiera następujące opłaty:
a) opłatę rejestracyjną za założenie konta Użytkownika w Serwisie,
b) opłatę za postępowanie przed Sądem, na którą składają się: opłata administracyjna
oraz opłata arbitrażowa w proporcji 1:3,
c) opłatę od zarzutu potrącenia.
d) opłata za wydanie dodatkowego odpisu orzeczenia,
e) opłata za udostępnienie zarchiwizowanego protokołu zakończonej sprawy,
f) opłata za opinię biegłego.
2. Opłaty uiszcza się na rachunek bankowy Administratora przelewem bankowym lub
za pomocą systemu płatności online w Serwisie.

§ 2 Wysokość opłat za postępowanie przed Sądem oraz opłaty od zarzutu
potrącenia.

1. Stawkę bazową opłaty za postępowaniem przed Sądem oblicza się stosownie do
wartości przedmiotu sporu i wynosi ona:
a) do 2 200 EUR: 276 EUR,
b) od 2 201 EUR do 4 500 EUR: 133 EUR plus 6,5% wartości przedmiotu sporu (nie
mniej jednak niż 143 EUR),
c) od 4 501 EUR do 11 500 EUR: 430 EUR plus 4,0% nadwyżki ponad 4 500 EUR,
d) od 11 501 EUR do 23 200 EUR: 444 EUR plus 3,8% nadwyżki ponad 4 500 EUR,
e) od 23 201 EUR do 232 500 EUR: 1155 EUR plus 2% nadwyżki ponad 23 200 EUR,
f) od 232 501 EUR do 2 325 600 EUR: 5341 EUR plus 0,27% nadwyżki ponad 232
500 EUR,
g) ponad 2 325 601 EUR: 10 922 EUR plus 0,3% nadwyżki ponad kwotę 2 325 600
EUR.
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2. W sprawach rozstrzyganych przez jednego Arbitra pobierana opłata za
postępowanie przed Sądem wynosi 100% stawki bazowej.
3. W sprawach rozstrzyganych przez trzech Arbitrów pobierana opłata za
postępowanie przed Sądem wynosi 167% stawki bazowej.
4. Opłatę od zarzutu potrącenia oblicza się stosownie do wartości kwoty potrącanej w
sposób taki sam, jak opłatę za postępowanie przed Sądem.

§ 3 Wysokość innych opłat

1. Opłata rejestracyjna wynosi 25 EUR.
2. Opłata za wydanie dodatkowego odpisu orzeczenia wynosi 25 EUR.
3. Opłata za udostępnienie zarchiwizowanego protokołu zakończonej sprawy wynosi
50 EUR.
4. Wysokość opłaty za opinię biegłego określa Przewodniczący Składu Orzekającego.

§ 4 Dostępne formy płatności

1. Dostępne formy płatności dla opłaty za postępowanie przed Sądem to:
- przelew bankowy,
- bankowy przelew online z wykorzystaniem systemu płatności eCard S.A.,
- karta kredytowa z wykorzystaniem systemu płatności eCard S.A.,
- PayPal z wykorzystaniem systemu płatności eCard S.A.
2. Opłaty inne niż opłata za postępowanie przed Sądem dokonywane są wyłącznie w
formie przelewu bankowego.

§ 5 Dostępne waluty płatności

1. Stawki opłat określone są w walucie EUR. Przeliczenia na inne waluty dokonywane
są według ostatniego opublikowanego przez Europejski Bank Centralny kursu
średniego.
2. Płatności dokonywać można w następujących walutach:
- EUR,
- USD,
- PLN.
3. Administrator może zaoferować płatności także w innych walutach, co nie stanowi
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zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 6 Rachunki bankowe

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 10 opłaty powinny być uiszczane, w zależności od
waluty, na następujące rachunki bankowe:
● dla waluty EUR: PL 94 1050 1575 1000 0090 3161 7419
● dla waluty USD: PL 50 1050 1575 1000 0090 3161 7435
● dla waluty PLN: PL 95 1050 1575 1000 0090 3161 7401
2. Rachunki bankowe Administratora wymienione w ust. 1 prowadzone są przez ING
Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, kod BIC Swift: INGBPLPW.
3. W przypadku każdej płatności przelewem bankowym w tytule przelewu powinna być
podana sygnatura sprawy (nie dotyczy to opłaty za postępowanie przed Sądem) oraz
dokładny opis, czego dotyczy płatność.

§ 7 Podatek VAT

Do opłat dolicza się podatek VAT według stawki obowiązującej Administratora, chyba
że Użytkownik wnoszący opłatę jest podmiotem z państwa Unii Europejskiej innego
niż Rzeczpospolita Polska oraz posiada aktywny numer VAT Unii Europejskiej (VIES).

§ 8 Faktury elektroniczne

1. Faktury za usługi świadczone przez Administratora mają formę elektroniczną.
2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
3. Faktury są dostępne dla Użytkownika na jego koncie w Serwisie w zakładce
“Faktury”.

§ 9 Zwrot opłat

1. Opłata rejestracyjna jest bezzwrotna, nawet jeżeli rejestracja nie zostanie
zakończona pozytywną weryfikacją konta Użytkownika, chyba że nastąpiło to z
przyczyn leżących po stronie Administratora.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, opłata za postępowanie przed Sądem jest bezzwrotna,
nawet jeżeli postępowanie nie zakończy się orzeczeniem, chyba że nastąpi to z
przyczyn leżących po stronie Administratora.
3. Administrator zwraca opłatę arbitrażową w przypadku odrzucenia pozwu przez Sąd
3

lub umorzenia postępowania ze względu na brak właściwości Sądu, chyba że w chwili
wszczynania postępowania był właściwy. Administrator zwraca 75% opłaty
arbitrażowej w przypadku, o którym mowa § 21 ust. 4 Regulaminu Sądu.

§ 10 Płatności dokonywane przy użyciu serwisu płatności eCard

1. Płatności online realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności
Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu
się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i
danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Użytkownik powraca do strony
Serwisu.
2. Płatności dokonywane są za pośrednictwem serwisu eCard. Możliwe jest
dokonywanie płatności elektronicznych poprzez systemy następujących banków i
instytucji: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank), MultiTransfer (mBank),
Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO
BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z iPKONET (PKO BP S.A.), Płacę z IKO,
Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank),
MeritumBank Przelew (Meritum Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę
z Alior Bankiem (Alior Bank), Alior Sync (Alior Bank), Millennium - Płatności
Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew
online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), DB
Transfer (Deutsche Bank PBC S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IdeaBank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.),
PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche
Bank Polska S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank
Spółdzielczy we Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole
Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., płatności online
za pomocą karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard
Electronic.
3. Zmiana listy obsługiwanych przez serwis eCard banków i instytucji nie stanowi
zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 11 Rabaty i promocje

1. Administrator może udzielać rabatów na oferowane usługi oraz stosować promocje
czasowe.
2. O wysokości udzielanych rabatów i czasie trwania promocji decyduje Administrator.
3. Rabaty realizowane są poprzez użycie w Serwisie odpowiedniego kodu rabatowego.
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