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Jesteśmy firmą, która obsługuje 300 tysięcy firm

Regulamin
Promocji „Obniżona prowizja na lato”
(wprowadzony w dniu 08.08.2018 r.)
§1
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki oraz zasady Promocji „Obniżona prowizja na lato” (dalej „Promocja”), organizowanej przez
Idea Bank S.A.
2. Promocja nie stanowi gry ani zakładu wzajemnego w rozumieniu Ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201,
poz. 1540 ze zm.).
§2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Bank / Organizator – Idea Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie,
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, o kapitale zakładowym w wysokości
156 803 962 zł opłaconym w całości;
2) Karta – kredytową kartę płatniczą wydaną przez Bank, uprawniającą do dokonywania Transakcji Kartą (tj. wypłat gotówki, transakcji bezgotówkowych
z fizycznym użyciem Karty w terminalu, transakcji bezgotówkowych na odległość, bez fizycznego użycia Karty, transakcji bezgotówkowych przy użyciu
danych z Karty, z wykorzystaniem technologii bezstykowej transmisji danych,
o ile Karta posiada aktywną funkcję zbliżeniową, operacji cash back, o ile
Karta posiada taką funkcję, operacji zwrotu na Kartę lub wycofania operacji,
wpłat gotówki na Rachunek Karty we wpłatomacie), z wykorzystaniem przyznanego Kredytu;
3) Kredyt – kredyt w formie limitu odnawialnego w Rachunku Karty, udzielany na warunkach określonych w „Regulaminie kart kredytowych w Idea
Banku S.A. dla przedsiębiorców” oraz w Umowie o Kartę;
4) Okres Promocji – okres, w którym można przystąpić do Promocji. Okres
Promocji trwa od dnia 08/08/2018r. do dnia odwołania, ale nie krócej niż
do dnia 03/09/2018r.;
5) Oddział – placówkę Banku przeznaczoną do bezpośredniej obsługi klientów;
6) Opłata za udzielenie kredytu – opłatę w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat
i Prowizji Kart Kredytowych Idea Bank S.A., pobieraną przez Bank tytułem
zawarcia Umowy o Kartę;
7) Rachunek Karty – rachunek techniczny Banku prowadzony w złotych polskich, na którym księgowane są transakcje płatnicze (tj. przelew z Rachunku
Karty lub Transakcje Kartą) oraz opłaty, prowizje, odsetki i inne należności
należne Bankowi na podstawie Umowy o Kartę, a także dokonane spłaty
zadłużenia;
8) Uczestnik – osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, osobę prawną, osobę fizyczną prowadzącą wspólnie działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, która w Okresie
Promocji przystąpiła do Promocji na zasadach opisanych w Regulaminie;
9) Umowa o Kartę – umowę o kartę kredytową zawartą pomiędzy Bankiem
a Uczestnikiem Promocji;
10) Wniosek o Promocję – wniosek o przystąpienie do Promocji, składany Organizatorowi w formie ustnego oświadczenia w trakcie rejestrowanej rozmowy
telefonicznej lub pisemnie podczas wizyty w Oddziale.
§3
1. Do Promocji może przystąpić Uczestnik, który w Okresie Promocji w trakcie rejestrowanej rozmowy telefonicznej z konsultantem Banku pracującym
w Biurze Sprzedaży Zdalnej Bankowości Firmowej lub podczas wizyty w Oddziale spełni łącznie następujące warunki:
a) złoży Wniosek o Promocję oraz dokona akceptacji Regulaminu Promocji,
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b) złoży wniosek o zawarcie Umowy o Kartę,
c) zawrze z Bankiem Umowę o Kartę
2. Promocja polega na obniżeniu Opłaty za udzielenie kredytu o 2 p.p., z wysokości 4,99% kwoty przyznanego limitu do wysokości 2,99% kwoty przyznanego limitu.
3. W Promocji nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Banku oraz współpracujące z Bankiem na podstawie umowy o współpracę ani członkowie ich
rodzin (współmałżonkowie, wstępni, zstępni ani rodzeństwo).
4. Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę objętą Promocją.
§4
1. Promocja jest ważna jest od dnia 08/08/2018r. do dnia odwołania, ale nie
krócej niż do dnia 03/09/2018r. Informacja o zakończeniu Promocji będzie
udostępniona z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem w osobnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Banku www.ideabank.pl.
2. Odwołanie Promocji nie wpływa na prawa Uczestników nabyte przed dniem
jej odwołania.
3. Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Promocji.
§6
1. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik zobowiązuje się do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik 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 pośrednictwem Bankowości Internetowej,
d) telefonicznie poprzez infolinię, pod numerem tel. 22 101 10 10 (koszt połączenia zgodny z taryfą Operatora),
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 Uczestnikowi, który wystąpił z reklamacją:
a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia
sprawy,
c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Odpowiedzi na reklamację Bank udziela w postaci papierowej lub za pośrednictwem innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Uczestnika odpowiedź może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§7
1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.ideabank.pl.
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2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie Okresu Promocji. Zmieniona treść Regulaminu nie będzie wpływała na prawa nabyte przez
Uczestników Promocji przed datą wprowadzenia tej zmiany oraz będzie udostępniona w siedzibie Organizatora, w oddziałach Banku a także na stronie
internetowej Banku www.ideabank.pl.
3. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez
Organizatora.
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4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe
zasady Promocji.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
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Wniosek o Promocję
DANE OSOBOWE KLIENTA
Dane klienta /
nazwa firmy
Adres

NIP

REGON

PODPIS!

oświadczam niniejszym, że zapoznałam/em się z Regulaminem Promocji „Obniżona prowizja na lato” organizowanej przez Idea Bank S.A., z siedzibą w Warszawie i akceptuję w całości postanowienia zawarte w Regulaminie. Jednocześnie oświadczam, że przed przystąpienie do Promocji otrzymałam/em ww. Regulamin.

Data, miejscowość, podpis Klienta (zgodny z KWP)
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