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Regulamin
Promocji „WAKACYJNY SEANS” DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
§1 Postanowienia ogólne

2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju lub wypłaty pieniężnej wartości Nagrody.

1. Regulamin promocji „WAKACYJNY SEANS” określa warunki promocji organizowanej przez Idea Bank S.A.
2. Niniejszy Regulamin promocji „WAKACYJNY SEANS” obowiązuje od dnia
28.06.2016r. do dnia odwołania lub do wyczerpania zapasów;
3. Niniejsza Promocja nie jest grą ani zakładem wzajemnym w rozumieniu
Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Bank / Organizator – 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, KRS 0000026052, NIP 5260307560, REGON 011063638,
której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości);
b) Klient / Uczestnik – osoba fizyczna działająca w charakterze konsumenta, przystępująca do Promocji
c) Okres Promocji – okres w którym Klient może przystąpić do Promocji
począwszy od dnia 28.06.2016 roku do dnia odwołania lub do wyczerpania zapasów nagrody;
d) Promocja – określone w Regulaminie zasady oraz warunki, na jakich organizowana jest promocja związana z założoną przez klienta Lokatą
e) Nagroda / Voucher - kod uprawniający do bezpłatnego zakupu biletu
na dowolny seans kinowy w 2D, do wykorzystania w sieci kin CINEMA
CITY na terenie całego kraju, ważnych do 22.12.2016 roku. Voucher
nie obejmuje pokazów premierowych, specjalnych oraz weekendowych
(zgodnie z zasadami przyjętymi w sieci kin CINEMA CITY). Nie ma możliwości wymiany biletów na ekwiwalent pieniężny. Wartość rynkowa
jednego biletu określana jest na 32 złote brutto.
f) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „WAKACYJNY SEANS”;

1. Uczestnik Promocji może dokonać zgłoszenia reklamacji w zawiązku z niniejszą Promocją:
a) osobiście w dowolnym oddziale Banku poprzez złożenie pisma lub wypełnienie formularza reklamacyjnego;
b) listownie na adres siedziby Banku, tj. Idea Bank S.A., ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa z dopiskiem promocja „WAKACYJNY SEANS;
c) listownie na adres Zespołu Reklamacji, tj. Zespół Reklamacji Idea
Bank S.A., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa;
d) telefonicznie poprzez Infolinię, tel. 22 101 10 10 lub 801 999 111 (koszt
połączenia jest zgodny ze stawką Operatora);
e) drogą elektroniczną poprzez formularz reklamacji zamieszczony na
stronie internetowej www.ideabank.pl lub za pośrednictwem bankowości internetowej Banku;
f) drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: reklamacje@ideabank.pl;
2. Reklamacja powinna zawierać pełną nazwę Uczestnika Promocji, jego adres do korespondencji oraz opis podstawy reklamacji z dopiskiem promocja
„WAKACYJNY SEANS”.
3. Reklamacje Bank rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
do 30 dni od ich wniesienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych
w terminie do 60 dni.
4. Odpowiedzi na reklamacje Bank udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Natomiast na wniosek klienta odpowiedź może być udzielona pocztą elektroniczną.
5. Organizator jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego.

§2 Zasady przystąpienia do Promocji

§6 Postanowienia końcowe

1. Do Promocji może przystąpić Uczestnik, który w Okresie Promocji spełni
łącznie następujące warunki:
a) złoży dyspozycję otwarcia Lokaty oraz ją opłaci
b) utrzyma Lokatę do końca Okresu Umownego.
2. O momencie przystąpienia do Promocji decyduje data złożenia Dyspozycji
otwarcia Lokaty.

1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy
o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Organizator. Dane
przetwarzane będą w celu, w którym zostały przekazane. Podanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału
w Promocji. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe
zasady Promocji.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej
www.ideabank.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie
zastosowanie mają postanowienia Regulaminu prowadzenia rachunków
bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania
i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych oraz w Regulaminie Lokaty.
5. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie zachowują znaczenie nadane im
w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych
w Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych oraz w Regulaminie Lokaty.
6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Bank.

§3 Warunki otrzymania Nagrody
1. W związku z przystąpieniem do Promocji Uczestnik będzie uprawniony do
otrzymania Nagrody.
2. Wydanie Nagrody Uczestnikowi nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia Okresu Umownego Lokaty.
3. W dniu następującym po zakończeniu Okresu Umownego Lokaty Bank zweryfikuje czy saldo Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego Posiadacza Rachunku zostało powiększone o Kwotę równą kwocie Lokaty wraz z jej odsetkami.
§4 Nagroda
1. Nagrodą dla Uczestnika, po spełnieniu postanowień zawartych w §2 oraz
§3 są dwa Vouchery uprawniające do bezpłatnego zakupu biletów do kina
w ramach sieci kin CINEMA CITY.

§5 Reklamacje
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Idea Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
www.ideabank.pl

801 999 111
+48 22 101 10 10
kontakt@ideabank.pl
T:

Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).

