Szczegółowe zasady i warunki korzystania z
LISTY PREZENTÓW ŚLUBNYCH
1. CEL
1. Celem tych szczególnych zasad I warunków użytkowania (znanych dalej “Regulamin") jest ustalenie relacji pomiędzy Zankyou, Narzeczonymi, Gośćmi ofiarującymi
prezenty (zwanych później „Darczyńcami”) oraz wszystkimi innymi Użytkownikami Listy Prezentów ślubnych Zankyou. Niniejsze Zasady stanowią jedynie uzupełnienie
ogólnych warunków użytkowania. W przypadku sprzeczności pomiędzy Zasadami i Warunkami, te ostatnie mają pierwszeństwo przed pierwszymi.
2. Zakładając Listę Prezentów Ślubnych, Narzeczeni poświadczają, że zapoznali się i w pełni akceptują warunki Zasad. Odmowa akceptacji tych warunków skutkuje
odstąpieniem od realizacji usługi.

2. LISTA PREZENTÓW ŚLUBNYCH
2.1 USŁUGA
1. ZANKYOU, poprzez opcje opisane poniżej, oferuje osobom fizycznych (zwanym później “Narzeczonymi”) możliwość planowania ślubu i wesela (zwanych później
“Ślubem”) na wirtualnej platformie (zwanej później “Stroną”), którą tworzą Narzeczeni, a dostęp do niej mają zaproszeni przez nich użytkownicy (zwani później
“Gośćmi”). Narzeczeni tworzą listę swoich prezentów ślubnych (zwaną później “Listą Prezentów Ślubnych”) na której umieszczają propozycje prezentów (zwanych później
“Prezentami”) I dają możliwość Gościom zakupienia ich poprzez przelania ekwiwalentu pieniężnego na konto bankowe.
2. Jako Narzeczonych rozumie się dwie osoby, które wyrażają chęć wstąpienia w przyszłości w związek małżeński.

2.2 TWORZENIE LISTY PREZENTÓW ŚLUBNYCH
1. Zankyou świadczy usługę, która pozwala Nowożeńcom na dołączenie Listy Prezentów Ślubnych do prywatnej Strony Ślubnej. W celu stworzenia Listy Prezentów
Ślubnych, Zankyou oferuje Narzeczony katalog, z którego mogą oni dodawać listę wybranych Prezentów. Narzeczeni mogą także tworzyć własne Prezenty i w ten sam
sposób dodawać je do Listy. W takim przypadku powinni oni dodać opis prezentu, zdjęcie oraz jego cenę.
2. Darczyńcy mogą płacić za prezenty z listy Prezentów ślubnych za pomocą przelewu, zgodnie z procedurą określoną na stronie internetowej Zankyou. Zankyou
gwarantuje bezpieczny sposób płatności, po którym Darczyńca otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty na swoją skrzynkę e-mailową.

2.3 PROCES DOKONYWANIA WPŁATY
1. Zankyou przypisuje konto bankowe do Narzeczonych. Na to konto Darczyńcy będą dokonywać wpłat za prezenty z Listy Prezentów Ślubnych.
2. Koszt usługi przedstawiono jest szczegółowo w cenniku usług.
3. Narzeczeni otrzymują potwierdzającą wiadomość e-mail za każdym razem, kiedy dokonana zostanie wpłata przez Darczyńcę na konto Zankyou. Narzeczeni są
odpowiedzialni za sprawdzenie tożsamości swoich Darczyńców.
4. Środki pieniężne zgromadzone na koncie Zankyou będą dostępne dla Narzeczonych, dopiero po zaksięgowaniu ich na koncie Zankyou. Środki, które posiadają status
„oczekujące” nie podlegają możliwości przekazania na prywatne konto Narzeczonych.
5. Zankyou powiadomi Narzeczonych w przypadku, gdy płatność jest niepoprawna, lub nie została zakończona. Jednocześnie wpłata zostanie anulowana, a konto
Narzeczonych nie zostanie zasilone. Narzeczeni nie powinni rościć żadnych pretensji do firmy Zankyou, żadnego z jej pracowników ani menadżerów (w opisanych
przypadkach). W przypadku podejrzenia oszustwa, Zankyou zastrzega sobie możliwość zablokowania listy prezentów ślubnych i strony ślubnej, zwracając pieniądze przesyłającym je gościom.
6. Środki pieniężne pochodzące od Darczyńców, zostają zamrożone na koncie bankowym Zankyou. Są one wykorzystane wyłącznie w momencie dokonywania przelewów
na życzenie Narzeczonych, na ich konto bankowe. Zankyou nie wykonuje innych transakcji ze środków dostępnych na tym koncie bankowym.

2.4 KONTO BANKOWE I ZLECENIA PRZELEWU
1. W celu otrzymania płatności, Narzeczeni muszą aktywować swoją Listę Prezentów Ślubnych. Celem tego zabiegu jest gwarancja bezpieczeństwa i zasadności
przekazania środków zgromadzonych na koncie bankowym Zankyou. Z tego powodu, formularz umowy pomiędzy Zankyou i Narzeczonymi musi być podpisany przez
oboje Narzeczonych. Należy także przesłać skan dowodów osobistych oraz dokument uwierzytelniający (jak np. rachunek za wodę, gaz, telefon). Zankyou zastrzega sobie
prawo do nieuruchomienia Listy Prezentów Ślubnych, jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony.
2. Jeśli beneficjenci zechcą zmienić powiązane konto bankowe w późniejszym etapie, powinni powtórzyć proces aktywacji wysyłając nowy, podpisany formularz.
3. Identyfikator i Hasło są niezbędne do wykonania transferu gotówki na konto Narzeczonych. Narzeczeni będą solidarnymi posiadaczami Identyfikatora.
4. Saldo konta Zankyou będzie dostępne dla Narzeczonych po wyrażeniu takiej chęci z ich strony.
5. Po zgłoszeniu żądania wykonania przelewu na prywatne konto Narzeczonych, Zankyou ma 2 dni robocze na wykonanie operacji. Zankyou nie jest odpowiedzialne za
wykorzystanie środków finansowych znajdujących się na koncie Narzeczonych.
6. Narzeczeni zgadzają się na zwrot środków pieniężnych w przypadku takiego żądania przez Darczyńcę. Kwota zostanie zwrócona ze środków zgromadzonych na
rachunku Zankyou. Jeżeli wysokość kwoty wpłaconej przez Darczyńcę nie znajduje się na rachunku Zankyou, Narzeczeni zostaną poproszeni o przelanie wymaganej
kwoty. W tym przypadku kosztami zostaje obciążony Darczyńca.
7. ZANKYOU zapewnia Narzeczonym dostęp do zniżek i promocji oferowanych przez partnerów Zankyou oraz biura podróży. Zasady tych rabatów określone zostały na
stronie głównej stron ślubnych.
8. ZANKYOU zapewnia Narzeczonym (którzy wyrażą taka chęć) usługę wsparcia organizacji pozarządowych (NGO) bezpośrednio z konta Zankyou. W takim wypadku
transfer zostanie wykonany przez Zankyou, w imieniu Narzeczony.
9. W przypadku niezdolności do podejmowania dalszych czynności bądź śmierci jednego z Narzeczonych, Zankyou przekaże 50% kwoty zgromadzonej na rachunku na
rzecz drugiego z Narzeczonych oraz 50% na rzecz opiekuna lub spadkobiercy Narzeczonego, który nie może samodzielnie zarządzać tymi środkami
W przypadku ubezwłasnowolnienia bądź śmierci obojga Narzeczonych Zankyou zatrzyma środki pieniężne na koncie do czasu nie wyznaczenia przez sąd opiekuna
prawnego bądź spadkobiercy.
10. Narzeczeni deklarują się rozwiązać ewentualne spory dotyczące podziału środków uzyskanych z Listy Prezentów Ślubnych bez udziału Zankyou.

2.5 ODWOŁANIE ŚLUBU
1. W przypadku odwołania Ślubu, Narzeczeni mają obowiązek niezwłocznego poinformowania Zankyou oraz swoich Gości o tym fakcie. W przeciwnym wypadku Zankyou
zastrzega sobie prawo do zamknięcia osobistej Strony Ślubnej oraz Listy Prezentów Ślubnych oraz poinformowania Gości o tym zdarzeniu.
2. Anulowanie ślubu prowadzi do dezaktywacji Listy Prezentów Ślubnych, a także:
a.
b.

Gdy środki pieniężne od Darczyńców zostały już przekazane na konto Narzeczonych: Zankyou nie odpowiada już za te środki.
W przypadku, gdy całość lub część środków pieniężnych uzyskanych z Listy Prezentów Ślubnych znajduje się na koncie Zankyou: Narzeczeni mają prawo
decyzji, czy środki te mają zostać przesłane na ich konto czy odesłane na konta Darczyńców, którzy tych wpłat dokonali. W ostatnim z wymienionych
przypadków, od gości wymaga się polecenia zwrotu w formie pisemnej (Narzeczeni są zobowiązani do poinformowania Darczyńców o tym fakcie). Kwoty
zwrotów zostaną pomniejszone o ewentualne opłaty manipulacyjne.
3. Zankyou nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne sprawy sądowe pomiędzy Narzeczonymi, a Darczyńcami wynikające z odwołania ślubu i unieważnienia Prezentów.
W żadnym wypadku Zankyou nie będzie występować jako mediator ani jako obrońca żadnej ze stron sporu.

3. OŚWIADCZENIA KLIENTÓW O ODPOWIEDZIALNOŚCI
3.1 WSZYSCY UŻYTKOWNICY, BEZ WYJĄTKU
1. Użytkownicy wyrażają zgodę na korzystanie z usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, ogólnie uznawanymi zasadami moralnymi i prawnymi oraz przyjętym
zwyczajem.
2. Użytkownicy zobowiązują się nie zamieszczać na stronie ślubnej żadnych treści, które mogłyby być obraźliwe lub niezgodne z panującym prawem.
3. Użytkownicy zrzekają się jakichkolwiek działań podejmowanych przeciwko Zankyou.

3.2 NARZECZENI
1. Narzeczeni oświadczają, że są pełnoletni i posiadają prawo do korzystania z usługi Listy Prezentów Ślubnych Zankyou.
2. Przed skorzystaniem z usługi, Narzeczeni zobowiązani są zaakceptować niniejszy Regulamin, co jest równoważne z:
a.
Potwierdzeniem prawdziwości danych personalnych, adresu e-mail i numeru telefonu, podanych w formularzu rejestracyjnym.
b.
Oświadczeniem, że ich Ślub jest autentyczny, a dane zawarte na ich stronie ślubnej są prawdziwe, oraz pozostają zgodne z obowiązującym prawem i
godnością ludzką.
c.
Dbałością o otrzymane hasło do prywatnej strony ślubnej i nie powierzanie go osobom do tego nieodpowiednim. W przypadku utraty bądź kradzieży hasła,
Narzeczeni zobowiązują się niezwłocznie powiadomić Zankyou, w celu otrzymania nowego hasła.
d.
Zankyou nie ponosi odpowiedzialności za treści i zdjęcia umieszczane na stronach prywatnych oraz na Listach Prezentów Ślubnych oraz związanych z tym
prawem własności intelektualnej.

3. Narzeczeni zrzekają się jakichkolwiek działań przeciwko Zankyou, w celu obrony swego wizerunku czy własności intelektualnej ze względu na dane publikowane na
stronie prywatnej.
4. Narzeczeni zobowiązują się do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy nimi a osobami trzecimi, wywołanych treściami umieszczanymi na prywatnej stronie
ślubnej, bez udziału Zankyou

3.3 DARCZYŃCY
1. Gość, który chce zostać Darczyńcą jest zobowiązany do akceptacji niniejszego Regulaminu, co jest równoważne z:
a.

Potwierdzeniem prawidłowości danych personalnych, adresu e-mail oraz adresu domowego podanego przy rejestracji. Te dane zostaną przesłane
Narzeczonym.

b.

Oświadczeniem o odpowiedzialności za poczynioną wpłatę, I że została ona poczyniona na rzecz odpowiednich Narzeczonych. Zankyou nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne błędy związane z wyborem nieprawidłowej Listy Ślubnej.

c.

Akceptacją faktu, że środki przekazane na konto Zankyou nie podlegają zwrotowi.

d.

Darczyńcy zobowiązują się umieszczać na stronie ślubnej jedynie teksty i zdjęcia, które nie są w żaden sposób obraźliwe, ani nie są sprzeczne z
obowiązującym prawem, a także, że posiadają do nich wymagane prawa. Jednocześnie deklarują, że nie będą treści i zdjęć zawartych na prywatnej stronie
ślubnej i na Liście Ślubnej wykorzystywać na stronach niezwiązanych ze Ślubem.

2. Narzeczeni wyrażają zgodę na zwrot otrzymanych przez Darczyńców środków, pochodzących ze źródeł nielegalnych lub przestępczych (np. kradziona karta płatnicza).
Zankyou dołoży wszelkich starań, aby środki te zostały zwrócone osobą, do których należą. Kosztami manipulacyjnymi zostanie obciążony Darczyńca.

