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REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA ŚWIĄTECZNA – FIRMA I BEZPIECZEŃSTWO”
§1
1. Niniejsza promocja „Promocja Świąteczna – Firma i Bezpieczeństwo” (dalej „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 ze zm.).
2. 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. DzU z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą Idea Bank SA
z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 (kod pocztowy 01-208),
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000026052, NIP 5260307560, REGON 011063638, posiadająca kapitał
zakładowy w wysokości 156 803 962 PLN, wpłacony w całości (dalej „Organizator”).
4. Promocja trwa od dnia 24 listopada 2011 roku do odwołania przez Organizatora. O zakończeniu Okresu Promocji Organizator poinformuje w witrynie
internetowej www.ideabank.pl.
5. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez
Organizatora.
§2
W treści niniejszego Regulaminu Organizator nadał poniższym wyrażeniom następujące znaczenia:
1) Konto – rachunek rozliczeniowy pod nazwą Firma i Bezpieczeństwo prowadzony przez Organizatora na podstawie zawartej z Klientem Umowy
Rachunku,
2) Nagroda – nagroda rzeczowa, tj.:
– ekspres ciśnieniowy marki Krups DolceGusto, model KP 1009, o wartości 280,44 PLN brutto lub
– urządzenie wielofunkcyjne HP, model DESKJET INK ADVANTAGE
2060, o wartości 276,75 PLN brutto lub
– odtwarzacz MP3 marki Apple, model iPod Nano 6th generation Graphite MC688, o wartości 667,89 PLN brutto lub
– kamera cyfrowa marki Sony, model Flash SD DCR-SX45E, o wartości
805,65 PLN brutto lub
– tablet marki Sony, model Tablet S 16 GB WiFi SGPT111PL/S.EE9,
o wartości 1758,90 PLN brutto lub
– tablet marki Apple, model iPad 2 16 GB WiFi+3G o wartości 2570,70 PLN
brutto lub
– tablet marki Samsung, model Galaxy Tab 10.1 (P7500) 16 GB 3G, o wartości 2152,50 PLN brutto lub
– notebook marki Sony, model VAIO VPC-EH1M8E/L i3-2310M 4 GB
15,5 LED 640 GB Blu-ray GeForce 410M Win7 Home Premium 64bit
(niebieski), o wartości 2546,10 PLN brutto lub
– smartfon marki Apple, model iPhone 4 16 GB EU, o wartości 2601,45 PLN
brutto lub
– smartfon marki Apple, model iPhone 4S 16 GB BLACK EU, o wartości
3616,20 PLN brutto,
dla Uczestników promocji, którzy przystąpią do produktu finansowego pod
nazwą „Rachunek Rozliczeniowy Firma i Bezpieczeństwo”,
3) Okres Promocji / Promocja – akcja promocyjna pod nazwą „Promocja Świąteczna – Firma i Bezpieczeństwo” prowadzona przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
4) Regulamin – Regulamin promocji „Promocja Świąteczna – Firma i Bezpieczeństwo”,
5) Uczestnik – osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie
działalności gospodarczej (DzU z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), która zawarła z Bankiem umowę Konta oraz spełniła warunki określone w § 3 ust. 1
Regulaminu.

§3
1. W Promocji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy spełnią łącznie następujące
warunki:
a) zawrą z Organizatorem w Okresie Promocyjnym umowę Konta,
b) za pośrednictwem Organizatora przystąpią do programu ubezpieczeniowego oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA
SA oraz Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu i okażą Organizatorowi deklarację przystąpienia do pakietu ubezpieczeń,
c) wypełnią poprawnie i czytelnie formularz wniosku o przystąpienie do
Promocji, według wzoru wskazanego przez Organizatora; formularz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,
d) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i na zasadach
określonych w § 8 Regulaminu.
2. Rachunek Rozliczeniowy Firma i Bezpieczeństwo jest produktem finansowym stanowiącym połączenie rachunku rozliczeniowego oraz programu
ubezpieczeniowego LIBRA SECURE w jednym z siedmiu wariantów.
3. Szczegółowy opis wariantów ubezpieczenia, o którym mowa w ustępie powyżej, znajduje się w Załączniku nr 2, który stanowi integralną część Regulaminu.
4. W okresie trwania Promocji Uczestnik może przystąpić do niej tylko jeden
raz i otrzymać jedną Nagrodę.
§4
1. Uczestnik, który w Okresie Promocji przystąpi za pośrednictwem Organizatora do Promocji Świątecznej – Firma i Bezpieczeństwo, otrzyma Nagrodę,
z zastrzeżeniem ustępów 2–4 poniżej.
2. Nagroda w Promocji zostanie przyznana Uczestnikowi, który w trakcie
trwania Okresu Promocji spełni łącznie wszystkie następujące warunki:
a) przystąpi do Promocji za pośrednictwem Organizatora poprzez poprawne i czytelne wypełnienie i podpisanie dokumentów, o których mowa
w § 3 ust. 1 lit. a) – d) Regulaminu,
b) wpłaci na Konto środki pieniężne przeznaczone na produkty finansowe
w ramach wybranego przez Uczestnika wariantu ubezpieczenia, w terminie i w wysokości wskazanej przez Organizatora.
3. Uczestnik nie ma możliwości wyboru pomiędzy Nagrodą a oznaczoną równowartością pieniężną.
4. Rodzaj Nagrody zależy od wysokości składki, zgodnej z wybranym wariantem produktu finansowego, wpłacanej przez Uczestnika na produkty finansowe. W przypadku wyboru wariantu Podstawowego Uczestnikowi przysługuje Nagroda w postaci:
– ekspresu ciśnieniowego marki Krups DolceGusto, model KP 1009 lub
– urządzenia wielofunkcyjnego HP, model DESKJET INK ADVANTAGE
2060 lub
– odtwarzacza MP3 marki Apple, model iPod Nano 6th generation Graphite MC688 lub
– kamery cyfrowej marki Sony, model Flash SD DCR-SX45E.
W przypadku wyboru wariantu Podstawowego+ Uczestnikowi przysługuje
tablet marki Sony, model Tablet S 16 GB WiFi SGPT111PL/S.EE9, a w przypadku wyboru wariantów Standardowego lub Standardowego+:
– tablet marki Apple, model iPad 2 16 GB WiFi+3G lub
– tablet marki Samsung, model Galaxy Tab 10.1 (P7500) 16 GB 3G lub
– notebook marki Sony, model VAIO VPC-EH1M8E/L i3-2310M 4 GB
15,5 LED 640GB Blu-ray GeForce 410M Win7 Home Premium 64bit
(niebieski).
W przypadku wyboru wariantów Wyjątkowego lub Wyjątkowego+ Uczestnikowi przysługuje smartfon marki Apple, model iPhone 4 16 GB EU,
a w przypadku wyboru wariantu Prestiżowego – smartfon marki Apple, model iPhone 4S 16 GB BLACK EU.
Dostępne warianty produktów finansowych opisane są w Załączniku nr 2 do
Regulaminu.
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§5
1. Nagroda jest nagrodą ze sprzedaży premiowej i jest otrzymywana w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podatnika.
2. Uczestnik jest zobowiązany odprowadzić podatek dochodowy od otrzymanej Nagrody według zasad właściwych dla działalności gospodarczej.
§6
1. Organizator zobowiązany jest do przekazania Uczestnikowi Nagrody w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni, licząc od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym Uczestnik spełnił wszystkie
warunki wymienione w § 4 ust. 2 Regulaminu.
2. Organizator przekaże Nagrodę Uczestnikowi za pośrednictwem kuriera na
adres podany przez Uczestnika. Odbiór Nagrody przez Uczestnika nastąpi
przez podpisanie protokołu odbioru, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
3. Ryzyko związane z odbiorem Nagrody obciąża Uczestnika.
4. W przypadku, gdy po odbiorze Nagrody ujawnią się jej wady fizyczne,
Uczestnik winien zgłosić powyższe bezpośrednio w najbliższym autoryzowanym serwisie producenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z pominięciem Organizatora. Wszelkie koszty związane z usunięciem zaistniałych
wad, jeżeli nie będą one objęte gwarancją producenta, ponosi Uczestnik.
§7
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania
Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
w Promocji, w szczególności do jednostronnego przedłużenia Okresu Promocji.
2. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora.

§8
1. Dane Uczestników będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody,
zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (t.j. DzU z 2002 r., Nr 101, poz. 926) (dalej „Ustawa”).
Administratorem danych Uczestników Promocji jest Organizator. Dane
osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem niniejszej Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom
danych.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
3. Zgodnie z przepisem art. 7 pkt 5 Ustawy, zgoda, o której mowa w ustępie 1
powyżej, może zostać odwołana przez Uczestnika w każdym czasie. Jednakże odwołanie przedmiotowej zgody będzie oznaczało złamanie warunków
niniejszego Regulaminu.
§9
1. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu
i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Promocji powinny być kierowane na piśmie na adres Organizatora: Idea Bank SA, 01-208 Warszawa, ul.
Przyokopowa 33, z dopiskiem „Reklamacja – Promocja Świąteczna Firma
i Bezpieczeństwo”.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, jak również opis przyczyn reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie, na adres
podany w reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty skutecznego doręczenia reklamacji za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego.
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