Regulamin Promocji
„Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł ”
(zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1.
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Promocji „Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł”
(zwanej dalej „Promocją”) jest sieć afiliacyjna Agora Performance, której właścicielem jest Agora S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 59944, o opłaconym w całości
kapitale zakładowym w wysokości 47.665.426 PLN, NIP: 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.

2.

Partnerem Promocji jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Piękna 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, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400,00 PLN,
NIP: 526-020-58-71, zwana dalej „Bankiem ”.

3.

Promocja

zostanie

przeprowadzona

na

stronie

internetowej

Organizatora

pod

adresem:

kontowymarzone.zpremia.pl, zwanej dalej „Serwisem Organizatora”, za pomocą przeznaczonej do tego
celu aplikacji promocyjnej, zwanej dalej „Aplikacją”, w okresie od dnia 29.02.2016 roku do dnia
21.03.2016 roku, przy czym poinformowanie Uczestników o przyznaniu premii nastąpi do dnia 17.08.2016
roku. Warunki przyznania premii określone są w § 3 ust 10.
4.

Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji, określa prawa i obowiązki uczestniczących w niej osób.

5.

Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Organizatora.

6.

Poprzez uczestnictwo w Promocji uzyskuje się możliwość:
1)

otwarcia Wymarzonego Konta Osobistego wraz z kartą debetową MasterCard Debit;

2)

założenia Lokaty Mobilnej oferowanej na standardowych warunkach z oprocentowaniem 2,6% w
skali roku. Po spełnieniu przez uczestnika warunków określonych w „Regulaminie Oferty Specjalnej
„Wymarzone Konto z lokata 4%” (zwanym dalej „Regulaminem Oferty Specjalnej”) Bank naliczy i
przyzna uczestnikowi dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,4% w skali roku.

3)

otrzymania jednorazowej gwarantowanej premii 50,00 zł od Organizatora.

§ 2.
Uczestnictwo w Promocji
1.

Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie posiada
bądź nie posiadała konta w Banku w okresie od 01.01.2015 roku do dnia złożenia Wniosku o zawarcie
umowy o Wymarzone Konto Osobiste, spełniająca dodatkowo łącznie warunki określone w:
1

1)

„Regulaminie Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen
Bank Polska S.A.” (zwanym dalej „Regulaminem Konta Osobistego”) zamieszczonym na stronie
internetowej Banku pod adresem: wymarzonekonto.pl/regulaminy/RegulaminKontaOsobistego.pdf

2)

Regulaminie Oferty Specjalnej zamieszczonym na stronie internetowej Banku

Osoba spełniająca warunki, o których mowa powyżej zwana będzie dalej „Uczestnikiem”.
2.

Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik Organizatora oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz
rodzeństwo, jak również pracownicy Banku. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba
zatrudniona przez Organizatora lub przez Bank na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z
Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności na podstawie umowy o dzieło lub
umowy zlecenia.

3.

Przystępując

do

Promocji

Uczestnik

potwierdza,

iż

spełnia

wszystkie

warunki

określone

w Regulaminie, Regulaminie Konta Osobistego oraz w Regulaminie Oferty Specjalnej, które uprawniają go
do udziału w Promocji.

§ 3.
Zasady udziału w Promocji
1.

W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który spełni łącznie warunki określone w podpunkcie 1), 2)
poniżej:
1)

w okresie od dnia 29.02.2016 roku do dnia 21.03.2016 roku:

a.

zarejestruje się w Aplikacji na stronie internetowej Serwisu Organizatora poprzez podanie adresu
poczty elektronicznej;

b.

potwierdzi

rejestrację

w

Aplikacji

poprzez

kliknięcie

w

link

umieszczony

w wiadomości wysłanej do Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany
w Aplikacji;
c.

kliknie w link udostępniony w Serwisie, który przekieruje Uczestnika do wniosku o Wymarzone Konto
Osobiste oraz o Kartę Debetową MasterCard Debit lub o naklejkę zbliżeniową („zwanego dalej
„Wnioskiem”) na stronie Banku.

d.

prawidłowo złoży Wniosek, przy czym we Wniosku wyrazi zgodę na przekazanie przez Bank do
Organizatora informacji objętych tajemnicą bankową, w zakresie obejmującym informacje
wskazane we Wniosku oraz w Regulaminie. Złożenie Wniosku powinno nastąpić po skorzystaniu
przez Uczestnika z linku w Aplikacji;

2)

spełni warunki określone w Regulaminie Oferty Specjalnej, w szczególności:

a.

do dnia 15.04.2016 skutecznie zawrze Bankiem umowę o Wymarzone Konto Osobiste oraz umowę
karty debetowej MasterCard Debit lub umowę o naklejkę zbliżeniową;

b.

do dnia 30.04.2016 roku założy 3 miesięczną Lokatę Mobilną. Oraz nie rozwiąże Umowy Lokaty
Mobilnej przed dniem jej zapadalności;

c.

w okresie od dnia 01.05.2016 roku do dnia 31.07.2016 roku wykona płatność/ płatności kartą
debetową MasterCard Debit lub naklejką zbliżeniową na kwotę 100 zł w każdym z trzech miesięcy
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2.

Z jednego profilu w Aplikacji można złożyć tylko jeden Wniosek.

3.

Wnioski o Wymarzone Konto Osobiste składane z innego źródła, w szczególności wnioski złożone
w Internecie po przekierowaniu do wniosku z innej strony internetowej niż Serwis Organizatora oraz
wnioski złożone w oddziałach Banku, jak również wnioski o Wymarzone Konto Osobiste złożone po dniu
21.03.2016 roku nie będą brały udziału w Promocji.

4.

Wymarzone Konto Osobiste, karta debetowa MasterCard Debit oraz naklejka zbliżeniowa oferowane są
przez Bank na warunkach określonych w umowach tych produktów, w Regulaminie Konta oraz 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”.

5.

Umowa Wymarzonego Konta Osobistego oraz umowa karty debetowej MasterCard Debit lub umowa o
naklejkę zbliżeniową, w zależności od wyboru Uczestnika dokonanego w procesie składania Wniosku,
może zostać zawarta w jednej z dwóch form:
1)

online – na podstawie potwierdzenia danych Uczestnika przelewem przychodzącym z innego banku;.
Dane osobowe i adresowe Uczestnika w przelewie przychodzącym z innego banku powinny być
zgodne z danymi podanymi we Wniosku. W przypadku negatywnej weryfikacji danych Wniosek może
zostać odrzucony przez Bank.

2)
6.

w formie pisemnej – za pośrednictwem kuriera.

W procesie zawierania umowy Wymarzonego Konta Osobistego oraz umowy karty debetowej MasterCard
Debit lub umowy o naklejkę zbliżeniową Uczestnik powinien udzielić Bankowi zgody na przekazanie do
Organizatora informacji stanowiących tajemnice bankową w zakresie obejmującym:
1)

imię i nazwisko;

2)

numer telefonu;

3)

adres poczty elektronicznej;

4)

fakt zawarcia przez Uczestnika umowy Wymarzonego Konta Osobistego;

5)

fakt zawarcia przez Uczestnika umowy karty debetowej MasterCard Debit lub naklejki zbliżeniowej

6)

fakt aktywacji karty debetowej MasterCard Debit lub naklejki zbliżeniowej

7)

fakt założenia Lokaty Mobilnej – na warunkach określonych w Regulaminie Oferty Specjalnej;

8)

fakt wykonania przez Uczestnika płatności instrumentem płatniczym – na warunkach określonych w
Regulaminie Oferty Specjalnej.

7.

Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 6 jest dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału w Promocji. Wymiana informacji pomiędzy Bankiem i Organizatorem dokonywana
będzie wyłącznie z wykorzystaniem informacji identyfikujących Uczestnika oraz informacji o spełnieniu lub
niespełnieniu przez Uczestnika warunków niezbędnych do nabycia prawa do premii, które wskazane
zostały w ust. 6.

8.

W terminie 14 dni od aktywacji Wymarzonego Konta Osobistego, do Uczestnika wysłana zostanie, na
adres korespondencyjny wskazany we Wniosku, karta debetowa MasterCard Debit lub naklejka
zbliżeniowa.
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9.

Po otrzymaniu karty debetowej MasterCard Debit lub naklejki zbliżeniowej, Uczestnik w terminie 7 dni
powinien dokonać aktywacji karty debetowej MasterCard Debit lub naklejki zbliżeniowej. Aktywacja karty
debetowej MasterCard Debit lub naklejki zbliżeniowej następuje:
1)

w serwisie bankowości internetowej R-Online – po zalogowaniu się na stronie internetowej pod
adresem: moj.raiffeisenpolbank.com, w zakładce „Karty/Karty debetowe/lista kart”;

2)

w serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank – po zalogowaniu się do aplikacji, w zakładce „Karty” .

10. Uczestnik nabywa prawo do gwarantowanej premii w kwocie 50,00 zł pod warunkiem, że:
1)

dokonał rejestracji w Aplikacji w Serwisie Organizatora;

2)

w dniu złożenia Wniosku, nie był stroną zawartej z Bankiem umowy Wymarzonego Konta
Osobistego;

3)

prawidłowo złożył Wniosek, w tym udzielił Bankowi zgody, o której mowa w ust. 6;

4)

spełnił warunki określone w Regulaminie Oferty Specjalnej, w szczególności skutecznie zawarł
z Bankiem umowę o Wymarzone Konto Osobiste oraz umowę karty debetowej MasterCard Debit lub
umowę o naklejkę zbliżeniową.

§ 4.
Premia
1.

O przyznaniu gwarantowanej premii w kwocie 50,00 zł Organizator powiadomi Uczestnika do dnia
17.08.2016 roku, przesyłając do Uczestnika, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany
w procesie rejestracji w serwisie Partnera, wiadomość z potwierdzeniem przyznania premii.

2.

Do dnia 24.08.2016 roku Uczestnik zakwalifikowany do otrzymania gwarantowanej premii zobowiązany
jest uzupełnić w Aplikacji numer swojego Wymarzonego Konta Osobistego, które założone zostało
podczas Promocji.

3.

Premia gwarantowana zostanie przekazana Uczestnikowi w formie przelewu na kwotę 50,00 zł z rachunku
bankowego Organizatora na Wymarzone Konto Osobiste Uczestnika wskazane przez Uczestnika w
Aplikacji, zgodnie z ust. 2.

4.

Premia gwarantowana zostanie przekazana przez Organizatora do dnia 14.09.2016 roku

5.

Jeżeli Uczestnik nie spełni któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 3 nie nabywa prawa do
gwarantowanej premii.

6.

Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna gwarantowana premia.

7.

Gwarantowana premia zostanie wydana Uczestnikowi wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez
możliwości przekazania jej równowartości innemu Uczestnikowi lub osobie trzeciej niebędącej
Uczestnikiem oraz bez możliwości zamiany premii na inną formę premii.

4

§ 5.
Ochrona danych osobowych
1.

Dane osobowe udostępnione przez Uczestników, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych
z realizacją Promocji przez Organizatora tj. w celu przyznania, wydania i rozliczenia gwarantowanej premii
przez Organizatora, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody także do celów marketingowych
Organizatora.

2.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883, z późń. zm.) oraz w aktach
wykonawczych do tej ustawy. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Agora S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

3.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji.

§ 6.
Postępowanie reklamacyjne
1.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać Organizatorowi za pośrednictwem
Aplikacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty wysłania przez Organizatora wiadomości, o której mowa w
§ 4 ust. 2.

2.

Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni
od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres poczty
elektronicznej wskazany przez Uczestnika w Aplikacji w Serwisie Organizatora.

3.

Reklamacje dotyczące składania Wniosku oraz procesu zawierania umowy Wymarzonego Konta
Osobistego oraz umowy karty debetowej MasterCard Debit lub umowy o naklejkę zbliżeniową powinny
być składane w Banku.

§ 7.
Rezygnacja z udziału w Promocji
1.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia rejestracji
w Aplikacji bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.

2.

Rezygnacja z Promocji zgodnie z ust. 1 wymaga złożenia jednoznacznego oświadczenia na piśmie w
terminie wskazanym w ust. 1. Oświadczenie powinno zostać wysyłane:

3.

1)

pocztą – na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa, lub

2)

za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail: wymarzonekonto@bankzpremia.pl

Rezygnacja z udziału w Promocji następuje również na skutek niespełnienia przez Uczestnika,
któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 3.

4.

Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Promocji, traci prawo do otrzymania Premii.
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5.

Rezygnacja z udziału w Promocji nie ma wpływu na umowę Wymarzonego Konta Osobistego oraz umowę
karty debetowej MasterCard Debit lub umowę o naklejkę zbliżeniową zawartą pomiędzy Uczestnikiem
i Bankiem.

§ 8.
Informacje dotyczące sposobu kontaktowania się Uczestnika z Organizatorem
We wszelkich sprawach związanych z udziałem w Promocji Uczestnik powinien kontaktować się
z Organizatorem:
1)

listownie – na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa, lub

2)

za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres wymarzonekonto@bankzpremia.pl, lub

3)

telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 22 555 53 21 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne,
zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych).

§ 9.
Podatki
Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.
Nr 80 poz. 350, z późn. zm.) wartość gwarantowanej premii jest wartością wolną od podatku dochodowego.
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