
REGULAMIN MULTIKARTA IC ASSISTANT   

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady wydawania i korzystania z kart MultiKarta (dalej „Regulamin”).  
1.2. Wystawcą MultiKarty jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 64, 02-903 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008734, z 
kapitałem zakładowym w kwocie 28.336.200,00 zł, wpłaconym w całości i numerem NIP 1181452946 (dalej 
„Wystawca”).  

2. DEFINICJE  

2.1. Terminy pisane wielką literą zostały zdefiniowane w treści Regulaminu lub w niniejszym art. 2 

 

2.2. Na potrzeby Regulaminu następującym terminom przypisuje się następujące znaczenia:  
Formularz Formularz rejestracyjny wypełniany przez Użytkownika w celu Otrzymania Multikarty. 

Formularz dostępny jest na Stronie internetowej www.premiacash.pl, na sharepoint, w 
zakładce formularz rejestracyjny Multikarta IC Assistant Lub u przedstawiciela handlowego 

Wystawcy.  

Katalog ONLINE  Platforma internetowa Wystawcy umożliwiająca logowanie on-line Po pobraniu 
odpowiedniej aplikacji ze strony Wystawcy: www.intercars.com.pl  

Konto  Indywidualne konto użytkownika przypisane do Multikarty, które służy do jego identyfikacji  

MultiKarta   Karta opatrzona indywiduwalnym numerem, wydawana przez wystawcę Użytkownikom, 
przyporządkowana do indywidualnego numeru Użytkownika, jeśli Użytkownik posiada 
numer w systemie Wystawcy 

Strona internetowa  Adres strony internetowej: www.premiacash.pl.  

 
System                        System informatyczny obsługiwany przez Wystawcę, w którym Ewidencjonowane są dane 

klientów Wystawcy, numery klientów oraz ich statusy. 

  

Użytkownik  Każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która spełnia wszystkie wymagania określone w Regulaminie i której 

wydana Została Multikarta 

  

3. WARUNKI OTRZYMANIA MULTIKARTY  
3.1. Poprzez przyjęcie elektronicznej MultiKarty do użytkowania Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 
określone w Regulaminie.  
3.2. Użytkownikami mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają aktywne konto klienta w Systemie.  
3.3. Warunkiem aktywacji Multikarty IC Assistant jest pobranie, uzupełnienie i odesłanie formularza rejestracyjnego. 
Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.premiacash.pl lub Sharepoint. 
3.4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza, pod warunkiem spełnienia Przez użytkownika pozostałych 
warunków aktywacji Multikarty, Wystawca aktywuje Multikartę i wyśle do użytkownika SMS z PIN’em i numerem karty, 
do logowania w aplikacji. 
3.5. W przypadku braków w formularzu, Wystawca wezwie składającego do ich uzupełnienia w terminie 7 dni wysyłając 
wezwanie na adres e-mail wskazany w formularzu. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu będzie równoznaczny z 
rezygnacją składającego Formularz z ubiegania się o otrzymanie Multikarty. W przypadku braków Formularza 
uniemożliwiających ustalenie danych kontaktowych składającego Formularz, Formularz uważany jest za niezłożony. 
3.6. Aktywowanie Multikarty wymaga zalogowania się Użytkownika na Stronie Internetowej lub w aplikacji oraz podania 
unikalnego numeru PIN przesłanego użytkownikowi przez Wystawcę w wiadomości tekstowej Na numer telefonu 
Użytkownika wskazany w formularzu.  
3.7. Po przeprowadzeniu procedury określonej w pkt 3.6 powyżej MultiKarta staje się aktywna i może być 
wykorzystywana przez Użytkownika zgodnie z jej przeznaczeniem.  
3.8. MultiKarta jest własnością Wystawcy i jest ona udostępniana Użytkownikowi do używania pod warunkiem 
przestrzegania przez Użytkownika Regulaminu na podstawie umowy zawartej między Wystawcą a Użytkownikiem.  
3.9. Multikarta posiada swój termin ważności, który wynosi 10 lat od dnia jej aktywowania. Okres ważności Multikarty 
może zostać przedłużony przez Wystawcę. W celu przedłużenia ważności Multikarty, przed upływem okresu ważności, 
Użytkownik powinien Zwrócić się do Wystawcy o przedłużenie ważności Multikarty, składając kolejny wniosek o wydanie 
nowej karty.  

4. KORZYSTANIE Z MULTIKARTY  
4.1. Posiadanie Multikarty służy do identyfikacji klienta. Do Multikarty przyporządkowane jest indywidualne konto użytkownika.  
4.2. Użytkownik uprawniony jest do:  
4.2.1. Aktywacji Multikarty na zasadach określonych w Regulaminie,  
4.2.2. Rezygnacji z korzystania z Multikarty IC Assistant, w każdym czasie, składając Wystawcy oświadczenie o wypowiedzeniu 
umowy korzystania z Multikarty, droga e-mailową, Na adres wystawcy wskazany w pkt 1.2. Regulaminu lub adres e-mail 

http://www.premiacash.pl/
http://www.premiacash.pl/


Wystawcy podany w zakładce „kontakt” Na stronie internetowej. Jeśli okres wypowiedzenia nie został określony, przyjmuje się, 
że okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Po upływie okresu wypowiedzenia Multikarta jest dezaktywowana.  
4.3. Użytkownik zobowiązany jest do: 
4.3.1.Korzystania z Multikarty zgodnie z postanowieniami Regulaminu,  
4.3.2. Ochrony numeru PIN, z zachowaniem należytej staranności i zasad bezpieczeństwa. 
4.3.3. Niezwłocznego zgłoszenia Wystawcy utraty, nieuprawnionego użycia lub dostępu do Multikarty IC Assistant. 
4.3.4. Informowania Wystawcy o każdej zmianie danych objętych formularzem.  
 
4.4. Użytkownikowi zabrania się: 
4.4.1. Udostępniania numeru PIN osobom nieuprawnionym 

5. BLOKADA I UNIEWAŻNIENIE MULTIKARTY  

5.1 Wystawca ma prawo do zablokowania Multikarty w przypadku:  
5.1.1. Naruszenia przez użytkownika regulaminu, 
5.1.2. Blokada będzie utrzymana do czasu ustania przyczyny blokady lub usunięcia okoliczności uzasadniających zastosowanie 
blokady MultiKarty. O zastosowaniu blokady MultiKarty Wystawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-
mail lub telefonicznie oraz zażąda od Użytkownika wyjaśnień, jeśli będzie to uzasadnione okolicznościami. 
5.1.3. W przypadku braku możliwości kontaktu z Użytkownikiem lub nieusunięcia przez Użytkownika naruszeń Regulaminu, 
Wystawca może dezaktywować MultiKartę. MultiKarta, z chwilą jej dezaktywacji, staje się nieaktywna 

 


