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Regulamin
Promocji IKE Idealne
obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2016 r.
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank będzie prowadził na rzecz
Klienta rachunek oszczędnościowy, stanowiący Indywidualne Konto Emerytalne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
(Dz. U. Nr 116, poz. 1205 ze zm.), w ramach organizowanej przez Bank promocji.
§2
Użytym w Regulaminie poniższym zdefiniowanym określeniom nadaje się następujące znaczenie:
Bank / Organizator Promocji – oznacza Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną 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 0000026052, NIP 5260307560, REGON
011063638; posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 156 803 962 PLN
(opłacony w całości).
Częściowy zwrot – oznacza wycofanie części środków zgromadzonych na Rachunku IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty bądź Wypłaty transferowej.
IKE – oznacza indywidualne konto emerytalne w rozumieniu Ustawy.
Karta Płatnicza – oznacza kartę płatniczą wydaną przez Bank do rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego, na podstawie Umowy o Kartę.
Okres Promocji – oznacza okres pięciu lat od dnia złożenia przez Klienta Wniosku o przystąpienie do Promocji IKE Idealne (stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu).
Posiadacz rachunku / Klient – oznacza osobę fizyczną będącą konsumentem
w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, która zawarła z Bankiem Umowę
o IKE oraz spełniła warunki określone w § 3 ust. 1 Regulaminu.
Promocja / promocja IKE Idealne – oznacza zasady oraz warunki określone
w Regulaminie, na jakich Bank będzie prowadził na rzecz Klienta Rachunek
w Okresie Promocji.
Rachunek – oznacza rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy otwierany i prowadzony na podstawie Umowy Rachunku.
Rachunek IKE – oznacza wyodrębniony rachunek oszczędnościowy Indywidualnego Konta Emerytalnego w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy, służący do gromadzenia środków pieniężnych, otwierany i prowadzony dla Klientów Banku na
podstawie Umowy o IKE.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin promocji określający zasady, na jakich
Bank będzie prowadził na rzecz Posiadacza rachunku Rachunek IKE w Okresie
Promocji.
Regulamin IKE – oznacza Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku
oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego w Idea Bank S.A.
Tabela Oprocentowania – oznacza tabelę oprocentowania określającą aktualne oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku IKE.
Umowa o IKE – oznacza umowę rachunku oszczędnościowego regulującą prowadzenie przez Bank Rachunku IKE pod nazwą Rachunek oszczędnościowy
Indywidualnego Konta Emerytalnego, zawartą pomiędzy Bankiem a Klientem.
Umowa o Kartę – umowa o debetową kartę płatniczą, na podstawie której Bank
wydaje Karty oraz rozlicza operacje Kartą.
Umowa Rachunku – oznacza umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego zawartą pomiędzy Bankiem a Klientem.
Ustawa – oznacza Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
( tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1147).
Wpłata – oznacza wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez Posiadacza
rachunku na Rachunek IKE,
Wypłata – oznacza wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych na IKE na rzecz Posiadacza rachunku, po spełnieniu warunków
określonych w Ustawie, albo na rzecz osób uprawnionych,
w wypadku śmierci Posiadacza rachunku.

Wypłata transferowa – oznacza wypłatę polegającą na: (i) przeniesieniu
środków zgromadzonych przez Posiadacza rachunku na Rachunku IKE do
innej instytucji finansowej prowadzącej IKE lub do programu emerytalnego,
(ii) przeniesieniu środków zgromadzonych na Rachunku IKE z Rachunku IKE
zmarłego na IKE osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, (iii) przeniesieniu środków z programu emerytalnego na Rachunek IKE, w wypadkach określonych w ustawie o pracowniczych
programach emerytalnych.
Zwrot – oznacza wycofanie całości środków zgromadzonych na Rachunku IKE,
jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty bądź Wypłaty transferowej.
§3
1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły
18. rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, po łącznym spełnieniu po dniu wprowadzenia niniejszej Promocji następujących
warunków:
a) zawarciu z Bankiem Umowy o IKE,
b) zawarciu z Bankiem Umowy Rachunku,
c) zawarciu z Bankiem Umowy o Kartę,
d) dokonaniu Wpłaty lub Wypłaty transferowej z innej instytucji na Rachunek IKE,
e) wypełnieniu w sposób poprawny i czytelny, wniosku o przystąpienie do Promocji IKE Idealne, w formie papierowej bądź w formie elektronicznej, jeżeli
Bank udostępni taką możliwość, według wskazanego przez Organizatora
Promocji wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
f) utrzymywaniu comiesięcznych (każdego miesiąca kalendarzowego)
wpływów na Rachunek w wysokości nie mniejszej niż 1 000 PLN przez
Okres Promocji, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym złożony został przez Klienta wniosek o przystąpienie do
Promocji, o którym mowa powyżej w lit. e. Warunek, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, będzie spełniony przez Klienta zarówno, gdy
dokona on wpłaty jednorazowej, jak i wtedy, gdy w okresie miesiąca
kalendarzowego, licząc od pierwszej do ostatniej wpłaty, suma wpłat
wyniesie kwotę 1 000 PLN.
g) wykonywaniu comiesięcznych (każdego miesiąca kalendarzowego) transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty Płatniczej na kwotę nie niższą
niż 400 PLN przez Okres Promocji, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został przez Klienta wniosek o przystąpienie do Promocji, o którym mowa powyżej w lit. e. Transakcje bezgotówkowe przy użyciu Karty Płatniczej są uważane za wykonane w miesiącu
kalendarzowym, w którym zostały rozliczone (zaksięgowane).
2. Pod warunkiem wypełnienia przez Klienta warunków, o których mowa
w ust. 1 powyżej, Bank począwszy od dnia następującego po dniu spełnienia
ostatniego z warunków wymienionych w ust. 1 oraz g powyżej, podwyższy
oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku IKE do wysokości:
a) 3,00% w stosunku rocznym w pierwszym roku Okresu Promocji oraz
b) WIBOR3M + 0,20% od drugiego do piątego roku Okresu Promocji
Po zakończeniu Okresu Promocji oprocentowanie na Rachunku IKE
powraca do oprocentowania standardowego zgodnego z warunkami
Tabeli Oprocentowania.
3. W razie niewypełnienia przez Klienta w danym miesiącu kalendarzowym
któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 lit. f lub g powyżej,
Bank w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nie został spełniony którykolwiek z tych warunków, naliczy oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku IKE według wysokości standardowej określonej
w Tabeli Oprocentowania.
4. Ponadto w wypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Rachunku
bądź Umowy o Kartę w Okresie Promocji Bank dokona obniżenia oprocentowania środków zgromadzonych na Rachunku IKE do poziomu określonego w Tabeli Oprocentowania.
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5. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, organizowanymi
przez Organizatora.
6. Klient może uzyskać podwyższone oprocentowanie tylko w Okresie Promocji.
7. Możliwość przystąpienia do Promocji istnieje od dnia xx kwietnia 2016 r.
do dnia odwołania Promocji przez Bank, które nastąpi nie wcześniej niż
16 maja 2016 r.
§4
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Umowy o IKE oraz stanowiącego jego integralną część Regulaminu IKE.
2. Bank może zmienić wysokość podwyższonego oprocentowania na zasadach
określonych w Regulaminie IKE.
3. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (DzU z 2009 r. Nr
201, poz. 1540).
4. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych
osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014r. , poz. 1182). Administratorem danych
osobowych udostępnianych przez Klientów w ramach Promocji jest Organizator Promocji. Dane przetwarzane będą w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Promocji. Podanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Klientom
udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo do ich poprawiania.
5. Klient jest uprawniony do posiadania jednego Rachunku IKE oraz do jednorazowego wzięcia udziału w Promocji.
6. Z chwilą Zwrotu środków zgromadzonych na Rachunku IKE bądź dokonania
Wypłaty transferowej z Rachunku IKE ważność Promocji wygasa.
7. Posiadacz rachunku może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie, po uprzednim złożeniu Bankowi pisemnego oświadczenia zawierającego
dane Posiadacza rachunku oraz nazwę Promocji. Z upływem 14 dni od dnia
otrzymania przez Bank oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku IKE ulegnie obniżeniu do wysokości oprocentowania określonego w Tabeli Oprocentowania

określającej aktualne oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych
na Rachunku IKE.
§5
1. Klient może zgłosić reklamację:
a. drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
reklamacje@ideabank.pl;
b. za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Banku;
c. za pomocą usługi świadczonej przez Bank, zapewniającej dostęp do rachunków oraz dostęp do innych produktów i usług oferowanych przez
Bank, umożliwiającej w szczególności składanie wniosków, dyspozycji
lub uzyskiwanie informacji o rachunkach, produktach i usługach oferowanych przez Bank (tj. w Bankowości Internetowej);
d. telefonicznie poprzez Infolinię - tel. 22 101 10 10 lub 801 999 111;
e. pisemnie na adres siedziby głównej Banku:
		 Idea Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
		 lub na adres Zespołu Reklamacji:
		 Zespół Reklamacji Idea Bank S.A., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa;
f. osobiście w oddziale Banku.
2. Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie
później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 – dniowym, Bank
w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:
a. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
b. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Odpowiedzi na reklamacje Bank udziela w postaci papierowej lub za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Na wniosek Klienta odpowiedź może być
wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej
Załączniki:
1. Wniosek o przystąpienie do Promocji IKE Idealne.
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