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      Cumpără acum, plătește mai târziu  

Termeni si Condiții în vigoare începând cu 17.03.2023 

  

  

Serviciul „PayPo - cumpără acum, plătește după 30 de zile”  

  

Acești termeni și condiții se aplică între tine și Magazinul de unde achiziționezi bunuri și/sau servicii online 

(“Magazinul”) folosind serviciul „PayPo - cumpără acum, plătește după 30 de zile”.  

  

Selectând serviciul PayPo de pe site-ul Magazinului, ai opțiunea de a plăti achizițiile după 30 (treizeci) de 

zile, de la data cumpărării. Disponibilitatea serviciului depinde de indeplinirea conditiilor mentionate la 

sectiunea “Credibilitatea plății tale și procedura de identificare”.  

 

  

Data rambursării sumelor datorate iți va fi comunicată prin e-mail, după finalizarea cu succes a tranzacției.  

  

De asemenea, te informăm că odată ce tranzacția este aprobată, Magazinul iși va transfera către PayPo 

Plăți Amânate IFN S.A. toate drepturile de încasare a valoarii achiziției tale.  

  

Informații despre PayPo Plăți Amânate IFN S.A. și datele de contact pot fi accesate pe pagina web a PayPo 

(www.paypo.ro).  

   

Credibilitatea plății tale și procedura de identificare  

  

Dacă alegi serviciul „PayPo - cumpără acum, plătește după 30 de zile”, PayPo va verifica datele tale de 

identitate, va analiza credibilitatea plății tale, caracterul complet al datelor furnizate de Magazin către PayPo, 

precum și date transmise direct de către tine, valoarea bunurilor și/sau a serviciilor pe care dorești să le 

achiziționezi și capacitatea ta de plată. Verificările pot fi efectuate atât în baze de date interne, cât și în 

baze de date externe, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal.  

  

PayPo poate transfera informații despre comanda ta către registrele de credit. Întârzierea plății, neplata 

sau alte nerespectări a unor angajamente pot fi incluse în raportul privind obligațiile tale și pot afecta 

evaluarea credibilității plății tale viitoare.  

  

Prelucrarea datelor tale cu caracter personal  

  

Pe baza consimțământului tău, datele tale personale vor fi distribuite de către noi, Magazinul, cu PayPo, în 

scopul identificării tale și pentru a-ți verifica profilul de plată, dar și în scopuri de marketing și publicitate.  

  

Reguli detaliate privind activitățile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal efectuate de PayPo, 

precum și informații suplimentare privind modalitățile de exercitare a drepturilor aferente acestora, pot fi 

accesate aici Politica de confidențialitate și cookies.  

  

Costurile serviciului  

  

Serviciul „PayPo - cumpără acum, plătește după 30 de zile” nu are niciun cost.  

  

Dacă PayPo nu primește plata integrală în termenul de plată indicat în notificarea trimisă, acesta PayPo iti 

poate trimite SMS-uri, notificări electronice sau pe suport hârtie și te poate suna pentru a-ți reaminti 

obligațiile de plată.  

  

http://www.paypo.ro/
http://www.paypo.ro/
http://www.paypo.ro/
https://static.paypo.ro/documents/Politica_de_confidentialitate_si_cookies.pdf
https://static.paypo.ro/documents/Politica_de_confidentialitate_si_cookies.pdf
https://static.paypo.ro/documents/Politica_de_confidentialitate_si_cookies.pdf
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De asemenea, dacă PayPo nu primește plata integrală în termenul de plată indicat în notificarea trimisă, 

debitul tău restant va face obiectul unor proceduri de colectare si poate fi redirecționat către compania de 

recuperare a creanțelor, astfel ca nu vei mai putea utiliza serviciul PayPo în viitor. 

  

Transferul de drepturi și obligații  

  

Noi, Magazinul, putem transfera către PayPo, fără consimțământul tău, toate drepturile de a colecta 

valoarea achiziției tale, în conformitate cu legea aplicabilă permisă.  

  

Conform acestor termeni și condiții, nu poți transfera niciunul dintre drepturile sau obligațiile tale.   

  

   


