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Regulamin Oferty Specjalnej „Wymarzone Konto z lokatą 4%” 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin promocji (dalej „Regulamin”), określa zasady prowadzenia oferty specjalnej 

„Wymarzone Konto z lokatą 4%” (dalej „Oferta Specjalna”). 
2. Organizatorem Oferty Specjalnej jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 

20, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 14540, NIP: 526-020-58-71, o opłaconym w całości 
kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400,00 PLN (dalej „Bank”). 

3. Oferta Specjalna obowiązuje w okresie od dnia 29.02.2016 r. do dnia 21.03.2016 r. (dalej „Okres 
Oferty Specjalnej”). 

 
§ 2. Definicje 

 
Użyte w regulaminie pojęcia, pisane z wielkiej litery, oznaczają: 
1) Instrument Płatniczy – Karta lub Naklejka Zbliżeniowa; 
2) Karta – karta płatnicza wydana przez Bank, służąca do dokonywania transakcji płatniczych, które są 

rozliczane przez Bank w ciężar rachunku bankowego, do którego została wydana; 
3) Konto – rachunek bankowy o charakterze oszczędnościowo-rozliczeniowym, rachunek bankowy  

o charakterze oszczędnościowym prowadzony przez Bank na rzecz jednej osoby fizycznej lub wspólny,  
o którym mowa w „Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska 
Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym”; 

4) Lokata Mobilna – 3-miesięczna lokata terminowa, otwierana w walucie PLN na zasadach określonych w 
„Regulaminie Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank 
S.A.” oraz w „Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. 
– dla lokat terminowych”; 

5) Mobilny Bank – serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank, jeden z Elektronicznych Kanałów Dostępu, o 
którym mowa w „Regulaminie świadczenia usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem 
Elektronicznych kanałów dostępu dla Klientów indywidualnych”; 

6) Naklejka zbliżeniowa – karta wydana przez Bank w postaci naklejki, służąca do dokonywania 
transakcji płatniczych w technologii zbliżeniowej, które są rozliczane przez Bank w ciężar rachunku 
bankowego, do którego została wydana; do naklejki stosuje się postanowienia „Regulaminu Konta 
Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank S.A.” dotyczące 
karty, chyba że ten Regulamin stanowi inaczej; 

7) Płatność Instrumentem Płatniczym – płatność bezgotówkowa Instrumentem Płatniczym za towary lub 
usługi dokonana w punktach usługowo-handlowych (w tym transakcje internetowe), za wyjątkiem płatności 
Kartą, Naklejką Zbliżeniową w punktach usługowo-handlowych prowadzących działalność sklasyfikowaną 
jako zakłady bukmacherskie, kasyna; 

8) Wymarzone Konto Osobiste – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN, prowadzony przez 
Bank dla jednej osoby fizycznej, o którym mowa w „Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów 
transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz 
Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym”; 

9) Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca 
jednocześnie następujące warunki: 
a) nie posiada bądź nie posiadała Konta w Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia złożenia 

wniosku o zawarcie umowy o Wymarzone Konto Osobiste; 
b) spełnia warunki Oferty Specjalnej określone w § 3. 
Z udziału w Ofercie Specjalnej wyłączeni są pracownicy Banku. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu 
jest osoba zatrudniona przez Bank na podstawie umowy o pracę. 
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§ 3. Zasady Oferty Specjalnej 
 

Dodatkowe oprocentowanie otrzyma Uczestnik, który jednocześnie spełni warunki określone w pkt. 1-6 : 
1) w okresie Oferty Specjalnej, Uczestnik wypełni i złoży wniosek o Wymarzone Konto Osobiste, do którego 

zostanie przekierowany po zalogowaniu na stronie internetowej pod adresem: kontowymarzone.zpremia.pl, 
w tym: 
a) zaakceptuje Regulamin, oraz  
b) wyrazi zgodę na otrzymywanie od Banku informacji handlowej za pomocą środków komunikowania 

się na odległość, komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych; 
2) w okresie Oferty Specjalnej nie wyrazi sprzeciwu wobec działań marketingowych Banku; 
3) w okresie od dnia 29 lutego 2016 r. do dnia 15 kwietnia 2016 r., skutecznie zawrze z Bankiem umowę  

o Wymarzone Konto Osobiste na podstawie wniosku, o którym mowa w pkt. 1. Uczestnik w ramach Oferty 
Specjalnej może zawrzeć umowę o jedno Wymarzone Konto Osobiste;  

4) w okresie od dnia 29 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. w serwisie bankowości mobilnej Mobilny 
Bank założy z Wymarzonego Konta Osobistego, 3-miesięczną Lokatę Mobilną, charakteryzującą się tym, 
że: 
a) oprocentowanie Lokaty Mobilnej wynosi: 2,60% w skali roku; 
b) minimalna kwota Lokaty Mobilnej wynosi: 1.000,00 PLN; 
c) maksymalna kwota Lokaty Mobilnej wynosi: 10.000,00 PLN; 
d) Uczestnik może posiadać jedną Lokatę Mobilną otwartą z Wymarzonego Konta Osobistego; 
e) otwierana jest na zasadach określonych w „Regulaminie Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat 

Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.” i nie może być odnawiana na kolejne 
okresy; 

5) nie rozwiąże umowy Lokaty Mobilnej przed dniem jej zapadalności; 
6) w okresie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r., Uczestnik wykona Płatność/Płatności 

Instrumentem Płatniczym na kwotę/łączną kwotę co najmniej 100,00 PLN w każdym z trzech miesięcy 
kalendarzowych, przy czym Płatność/Płatności ta/te musi/muszą być zaksięgowana/zaksięgowane na 
Wymarzonym Koncie Osobistym Uczestnika w systemie bankowym w tym samym miesiącu kalendarzowym. 
W Ofercie Specjalnej nie będą brane pod uwagę Płatność/Płatności Instrumentem Płatniczym, dla których 
punkt sprzedaży dokonał korekty lub zwrotu środków na rachunek Uczestnika w związku ze zwrotem 
produktu lub rezygnacją z usługi, lub płatności reklamowane przez Uczestnika, dokonane z naruszeniem 
przepisów prawa lub postanowień umowy. 

 
§ 4. Dodatkowe oprocentowanie 

 
1. Uczestnikowi, który spełni warunki określone w § 3  w ramach Oferty Specjalnej Bank przyzna dodatkowe 

oprocentowanie od uprzednio założonej Lokaty Mobilnej, o której mowa w § 3 pkt. 4. Wysokość 
dodatkowego oprocentowania wyniesie 1,40% w skali roku. 

2. Wypłata odsetek naliczonych na podstawie ww. dodatkowego oprocentowania nastąpi poprzez uznanie 
Wymarzonego Konta Osobistego Uczestnika do dnia 15 sierpnia 2016 r. 

3. Warunkiem wypłaty dodatkowych odsetek jest prowadzenie przez Bank na rzecz Uczestnika Wymarzonego 
Konta Osobistego, na dzień wypłacenia tych odsetek, to jest na dzień 15 sierpnia 2016 r. 

4. Dodatkowo Uczestnik, który spełni warunki określone w § 3 pkt. 1-4  , będzie miał możliwość założenia w 
oddziale Banku, w okresie od dnia 29 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., 3-miesięcznej lokaty na 
kwotę od 3.000,00 PLN do 10.000,00 PLN, z oprocentowaniem wynoszącym 3,00% w skali roku. 

 
§ 5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

 
Reklamacje dotyczące Oferty Specjalnej mogą być składane i są rozpatrywane w sposób opisany w Regulaminie 
Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.  
 

§ 6. Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnictwo w Ofercie Specjalnej jest dobrowolne. 
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2. Regulamin jest dostępny w Centrum Telefonicznym, w oddziałach Banku, na stronie internetowej Banku 
pod adresem: www.raiffeisenpolbank.com. 

3. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Oferty Specjalnej. Wszelkie materiały promocyjno-
reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

4. Zawarcie przez Uczestnika umowy Wymarzonego Konta Osobistego i Lokaty Mobilnej na warunkach Oferty 
Specjalnej oznacza jego akceptację co do zasad i warunków Oferty Specjalnej zawartych w Regulaminie. 

5. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zbieranych w celu 
wykonania postanowień wynikających z Regulaminu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w 
Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 (00-549). Uczestnikowi Oferty Specjalnej przysługuje prawo wglądu do 
swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.  

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia umowy o Wymarzone 
Konto Osobiste, „Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w 
Raiffeisen Bank Polska S.A.”, „Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen 
Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie 
Osobistym”,  „Regulaminu świadczenia usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem 
Elektronicznych kanałów dostępu dla Klientów indywidualnych” oraz powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 29 lutego 2016 r.  


