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Proces rejestracji nowych użytkowników systemu 

Blue Media SA 
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Aby zarejstrować się jako nowy użytkownik systemu Blue Media SA należy kliknąć w link 

otrzymany od operatora: 

https://platnosci.bm.pl/e15f712d871f5754cac565051d79b764fdb9772a1b52f418a36529b4acd39

a0e/bo 

W pierwszej kolejności należy wprowadzić w formularzu adres e-mail, który na późniejszym etapie 

będzie służył jako login do panelu administracyjnego, numer telefonu oraz formę prawną. 

 

 

Poniższa ilustracja przedstawia przykładowe uzupełnienie formularza dla spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

 

 

https://platnosci.bm.pl/e15f712d871f5754cac565051d79b764fdb9772a1b52f418a36529b4acd39a0e/bo
https://platnosci.bm.pl/e15f712d871f5754cac565051d79b764fdb9772a1b52f418a36529b4acd39a0e/bo
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W pierwszej sekcji formularza należy uzupełnić podstawowe dane firmowe.  

W przypadku działalności jednoosobowych oraz spółek cywilnych dane powinny zostać 

uzupełnione w oparciu o rejestr CEIDG. Dla pozostałych form prawnych formularz wypełniany będzie 

w oparciu o KRS (https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/). 

 

Poniżej znajduje się ilustracja przedstawiająca przykładowe uzupełnienie danych w sekcji danych 

firmowych 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/
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Kolejnym etapem rejestracji są oświadczenia, które w przypadku spółek, muszą zostać 

uzupełnione zgodnie z aktualnym odpisem KRS. 

W tej sekcji muszą również zostać uzupełnione dane Beneficjentów. 

 

Beneficjentem rzeczywistym spółek jest każda osoba posiadająca 25% lub więcej % udziałów w 

spółce. Dane na temat udziałów również dostępne są na odpisie KRS.  

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych, Beneficjentem jest 

osoba, na którą zarejestrowana jest działalność.  
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W dalszej części formularza, w zależności od wybranego wariantu, należy uzupełnić dane 

reprezentanta lub pełnomocnika firmy. 

 

Następnym etapem formularza jest uzupełnienie danych o serwisie, który rejestrujemy. 
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Ważne, aby w polu „Numer konta bankowego do wypłaty środków” uzupełnić numer rachunku 

firmowego. Na ten rachunek w późniejszym czasie będziemy się rozliczać. 

 

W przypadku zainteresowania płatnościami kartowymi, należy uzupełnić średni obrót serwisu 

oraz średnią wartość pojedynczej transakcji. W przypadku nowopowstających działalności, należy 

podać dane szacunkowe.  

 

Przedostatnim etapem rejestracji są oświadczenia, które należy zaznaczyć, aby zakończyć proces. Po 

uzupełnieniu oświadczeń, należy zapisać dane.  
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Po zapisaniu danych pojawi się komunikat o potrzebie zweryfikowania konta. Kliknięciu w link 

aktywacyjny nastąpi przekierowanie do bramki płatniczej, gdzie będzie należało wybrać swój bank i 

wykonać przelew.  

Ważne, aby przelew weryfikacyjny został wykonany z numeru rachunku, który został podany do 

rozliczeń w formularzu! 

 

W przypadku nie otrzymania wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym prosimy o kontakt z działem 
obsługi Klienta pod numerem +48 58 355 70 99  
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Po zweryfikowaniu płatności, otrzymacie Państwo od nas wiadomość 

e-mail z danymi dostępowymi na adres wskazany w formularzu. 

Wiadomość będzie zawierała hashkey oraz service ID. Te dane należy 

przekazać do operatora Proassist w celu uruchomienia systemu 

płatności Blue Media SA. 


