
Regulamin płatności punktami PAYBACK w salonach empik 

 

1. Empik Sp. z o.o. (dalej „Empik”)  w ramach Programu PAYBACK („Program”) oraz w związku z 

uczestnictwem w Programie jako Partner Programu, przyjmuje zapłatę Punktami PAYBACK 

(„Punkty”) za towary i usługi sprzedawane w salonach Empik. Płatność Punktami stanowi 

dodatkową formę płatności w salonach Empik. 

2. Zapłaty Punktami może dokonać Uczestnik Programu, który uprzednio zarejestrował swoją 

Kartę PAYBACK zgodnie z Regulaminem – Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK 

(„Regulamin PAYBACK”). Uczestnik Programu, który posiada niezarejestrowaną Kartę PAYBACK 

może zarejestrować tę kartę na zasadach określonych w Regulaminie PAYBACK. Regulamin 

PAYBACK jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: 

http://www2.payback.pl/regulamin. 

3. Punktami można zapłacić za wszystkie towary i usługi sprzedawane w salonach Empik. 

4. Płatność Punktami odbywa się według przelicznika 1 punkt = 1 grosz.  

5. Płatności Punktami można dokonać nabywając towary lub usługi o łącznej wartości co 

najmniej 1 złoty, co stanowi 100 Punktów. 

6. W celu dokonania zapłaty Punktami należy okazać kasjerowi w salonie Empik Kartę PAYBACK a 

następnie autoryzować transakcję, wprowadzając do pin pada umieszczonego przy kasie datę 

urodzenia wskazaną i używaną do logowania się do swojego konta PAYBACK (cztery cyfry 

oznaczające dzień i miesiąc urodzenia w formacie DDMM). 

7. Punktami można opłacić całą wartość nabywanych w salonie Empik towarów lub usług albo 

jej część – decyzja należy do Uczestnika Programu – klienta salonu Empik i zależy od liczby 

posiadanych przez niego Punktów. 

8. W przypadku dokonania zwrotu towaru nabytego w salonie Empik, za które zapłacono 

Punktami, zwrot równowartości towaru zakupionego za Punkty jest możliwy wyłącznie jako 

zwrot równowartości wydanych Punktów na kartę prezentową Empik (zasilenie karty 

prezentowej). Nie ma możliwości otrzymania zwrotu gotówki, ani Punktów poprzez ponowne 

zasilenie Punktami konta Uczestnika Programu.   

9. Za transakcje opłacane Punktami naliczane są zarówno podstawowe jak i promocyjne Punkty,  

tak jak za każdą inną transakcję z użyciem karty PAYBACK.   

10. Płatności Punktami można dokonać także w przypadku transakcji objętych promocjami 

punktowymi lub rabatowymi.  

11. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, użyte w tym Regulaminie terminy pisane wielką 

literą mają  znaczenie nadane im w Regulaminie PAYBACK.  



12. Empik zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub zaprzestania przyjmowania 

płatności Punktami. O zawieszeniu lub zaprzestaniu przyjmowania płatności Punktami Empik 

poinformuje na stronie www.payback.pl z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.  

13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 3 listopada 2013 roku. 


