Załącznik 2

Wypłaty
Partner w dowolnym momencie może zlecić wypłatę dostępnych środków. M
 inimalna kwota do
wypłaty wynosi 20zł. Są one realizowane w terminie do 5 dni roboczych od zlecenia.
Wypłaty z konta są całkowicie bezpłatne. Należności przelewamy na wskazane w panelu
konto bankowe lub konto paypal.
Kwoty z poszczególnych metod płatności będą dostępne w terminach określonych poniżej.
Przelewy:
Okres rozliczeniowy trwa od rozpoczęcia dnia do jego zakończenia. Środki pochodzące z tej
metody płatności są dostępne do wypłaty od razu po zakończeniu dnia.
SMS:
Okres rozliczeniowy: od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca
Pieniądze są dostępne do wypłaty w terminie do 40 dni po zakończeniu miesiąca.
PaySafeCard:
Okres rozliczeniowy: od 16 dnia miesiąca do 15 dnia kolejnego miesiąca
Pieniądze są dostępne do wypłaty w terminie do 35 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
Ostatniego dnia każdego miesiąca w panelu użytkownika udostępniany jest zbiorczy rachunek,
który służy do rozliczeń końcoworocznych. Kwota na rachunku jest kwotą sumaryczną
wszystkich wypłat w danym miesiącu.

Rozliczenia firmowe:
Partner posiadający działalność gospodarczą może wybrać opcję “rozliczania firmowego” w
LiveMSG. Można to zrobić w zakładce “Zarządzaj danymi do wypłat”. Przy zleceniu wypłaty na
koncie firmowym, partner otrzymuje raport zawierający kwoty i dane firmowe. Na jego podstawie
powinien w ciągu 10 dni roboczych wystawić fakturę VAT, która zostanie opłacona przez
LiveMSG. Kwota do wypłaty zostanie powiększona o podatek VAT (23%).

Wypłaty przedterminowe
LiveMSG oferuje możliwość przedterminowej wypłaty środków z konta partnera. Opcja ta
dotyczy wszystkich płatności dostępnych w panelu.
Koszt wypłaty środków przed ich dostępnością wynosi 5% wypłaty.
Przykład:
Użytkownik do 10 marca zebrał w livemsg kwotę 500zł za pomocą płatności PaySafeCard.
Chciałby wypłacić te pieniądze, ale standardowo będą one dostępne za ok. 55 dni. Postanowił
jednak skorzystać z funkcji wypłaty przedterminowej. Na jego koncie pojawi się kwota 475zł,
która będzie natychmiastowo gotowa do wypłaty.

Jak obliczać kwotę do wypłaty:
wybrana kwota * 0,95
LiveMSG może chwilowo wyłączyć opcje “Przedterminowych wypłat” w przypadku braku
środków na tą opcję. Taka informacja będzie widniała w zakładce tej funkcji.

