
Płatności za złożone zamówienia mogą być realizowane w 
następujący sposób: 

 

1. Przelewem bankowym. 

Przelewu bankowego należy dokonać w ciągu 24 godz. od złożenia 

zamówienia. Brak płatności w wymaganym terminie może spowodować 
anulowanie zamówienia. ( różnice kursowe powodują zmianę ceny 2 x na 

dobę ) . Momentem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego 
Sprzedawcy. 

Nazwa odbiorcy: 
Mennica Rosenberg sp. z o.o. 

Ul. Chełmska 21 ( budynek WFDiF )  

00-724 Warszawa 

Numer konta do wpłat w PLN:  28 1020 1068 0000 1702 0358 1048 - 
Kod SWIFT / BIC:  BPKOPLPW 

Numer konta do wpłat w PLN: 68 1140 2004 0000 3902 8061 4072 - 
Kod SWIFT/BIC: - BREXPLPWMBK 

Numer konta do wpłat w EUR:  28 1020 1068 0000 1702 0358 1048 - Kod 

SWIFT / BIC:  BPKOPLPW 

2. Płatności online. 

Płatność dokonaną za pośrednictwem systemu płatności internetowych ( 
przelewy online, BLIK ) uznaje się za dokonaną w momencie otrzymania 

przez Sprzedającego pozytywnej autoryzacji operacji. Koszt transakcji 
płatności online ponosi Kupujący, prowizja wynosi: 

Przelewy24 – 1.2% wartości brutto transakcji ( nie obsługujemy )  

Tpay - 1.6% wartości brutto transakcji 
DotPay - 1.6% wartości brutto transakcji 

PayNow - 1% wartości brutto transkacji 
Blue Media - ( Visa International i MasterCard ) - według stawek 

operatora  

PayU - 1,25% wartości brutto transkacji 

3. Płatność gotówką 

Istnieje możliwość płatności gotówką w siedzibie Sprzedawcy. Od dnia 1 
lipca 2020 płatność gotówkowa została wstrzymana na czas nie określony 

z tytułu Covid-19. ( do odwołania ) . Transakcje gotówkowe 
przekraczające wartość 15 000,00 euro, zgodnie z Ustawą z dnia 16 



listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. 2000 Nr 116 poz. 1216z późn. zm.) podlegają 

rejestracji. O ile kupujący ma możliwość płatności tylko i wyłącznie 

gotówką uprzednio musi to ustalić ze Sprzedawcą i dostać zwrotnie 
akceptację takiej formy płatności 

Płatnośc gotówką poprzez operatora POCZTA POLSKA - według stawek 

operatora 

4. Płatności w siedzibie Sprzedawcy. 

a) Płatność kartą ( Visa, MasterCard, Maestro, Electron ) 
b) Płatności aplikacją bankową BLIK z użyciem terminala płatniczego. 

Koszt transakcji płatności ponosi Kupujący, prowizja wynosi: 0.37% 
wartości brutto transakcji. Z BLIKa mogą korzystać klienci następujących 

banków: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank 
Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Getin Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, 

Orange Finanse, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole i Bank Pekao S.A. 

 


