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Jesteśmy firmą, która obsługuje 300 tysięcy firm

Regulamin
Promocji „Premiowanie za bankowanie”
(obowiązuje od dnia 2 lutego 2019 r.)
§1
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Promocji „Premiowanie za bankowanie” (dalej „Promocja”) organizowanej przez Idea
Bank S.A. dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu odwołaniu ulegają dotychczasowe warunki Promocji, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do
Uczestników, którzy przystąpili do Promocji przed dniem wejścia w życie
niniejszego regulaminu, obowiązują warunki Promocji zawarte we właściwych dotychczasowych Regulaminach Promocji „Premiowanie za bankowanie” bądź w ich modyfikacjach.
3. Promocja nie jest grą ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy o grach
hazardowych.
4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Bank – 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 (wpłacony w całości);
b) Bankowość Internetowa – usługę świadczoną przez Bank, zapewniającą dostęp do rachunków oraz dostęp do innych produktów i usług oferowanych przez Bank, umożliwiającą w szczególności składanie wniosków, dyspozycji lub uzyskiwanie informacji o rachunkach, produktach
i usługach oferowanych przez Bank;
c) Chmura faktur – prowadzona przez Tax Care Spółka Akcyjna platforma
teleinformatyczna służąca jej użytkownikom do wystawiania, przekazywania oraz przechowywania faktur elektronicznych zgodnie z zasadami
i warunkami technicznymi określonymi w Regulaminie świadczenia usług
drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem serwisu Chmura
Faktur, dostępnego na stronie internetowej Tax Care Spółka Akcyjna;
d) Dzień Roboczy – dzień w godzinach pracy Banku, z wyjątkiem sobót,
niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
e) Karta – w rozumieniu niniejszego regulaminu Kartę Główną oraz Kartę
Dodatkową;
f) Karta Główna – debetową kartę płatniczą wydawaną przez Bank na
podstawie Umowy o Kartę dla Posiadacza Rachunku;
g) Karta Dodatkowa – debetową kartę płatniczą wydaną przez Bank na
podstawie Umowy o Kartę dla Użytkownika Karty Dodatkowej;
h) Nowy Posiadacz Rachunku – osobę fizyczną, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i na dzień przystąpienia do Promocji
nie była stroną Umowy o Rachunek;
i) Obecny Posiadacz Rachunku – osobę fizyczną , która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i na dzień przystąpienia do Promocji
jest stroną Umowy o Rachunek
j) Oddział – jednostkę organizacyjną Banku przeznaczoną do bezpośredniej obsługi klientów;
k) Okres Promocji – okres od dnia 2 lutego 2019 r. do dnia odwołania,
w którym Uczestnik przystąpił do Promocji;
l) Posiadacz Rachunku – w rozumieniu niniejszego regulaminu osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, niedziałającą w charakterze konsumenta, będącą stroną zawartej z Bankiem
Umowy o Rachunek;
ł) Premia – nagrodę pieniężną wypłaconą na Rachunek Uczestnika po
spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie. Premia ma na celu
promocję produktów i usług oferowanych przez Bank;
m) Rachunek – rachunek rozliczeniowy Firma To Ja prowadzony przez
Bank na rzecz Posiadacza Rachunku, służący do przechowywania
środków pieniężnych oraz wykonywania rozliczeń pieniężnych, w tym
transakcji płatniczych;

n) Uczestnik – w rozumieniu niniejszego regulaminu Nowy i Obecny Posiadacz Rachunku, który przystąpił do Promocji na zasadach opisanych w Regulaminie;
o) Umowa o Bankowość Elektroniczną – umowę o korzystanie z usług
bankowości elektronicznej, na podstawie której Bank udostępnia Posiadaczowi Rachunku możliwość korzystania z systemu Bankowości
Elektronicznej;
p) Umowa o Kartę – umowę o debetową kartę płatniczą, na podstawie
której Bank wydaje Karty oraz rozlicza operacje Kartą;
r) Umowa o Rachunek – umowę, na podstawie której Bank prowadzi Rachunek dla Posiadacza Rachunku;
s) Użytkownik Karty Dodatkowej – osobę fizyczną niebędącą Posiadaczem Rachunku, upoważnioną przez Posiadacza Rachunku do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji Kartą, dla której została
wydana Karta Dodatkowa.
§2
Uczestnikiem Promocji może zostać:
1) Nowy Posiadacz Rachunku, który w Okresie Promocji spełnił łącznie
następujące warunki:
a) złożył w Oddziale bądź za pomocą Bankowości Internetowej Formularz
przystąpienia do Promocji „Premiowanie za bankowanie”, stanowiący
załącznik nr 1 do Regulaminu oraz za jego pośrednictwem dokonał akceptacji Regulaminu Promocji,
b) złożył wniosek o zawarcie:
– Umowy o Rachunek, o ile jest już stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną, albo
– Umowy o Rachunek oraz Umowy o Bankowość Elektroniczną, o ile
dotychczas nie był stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną,
c) zawarł:
– Umowę o Rachunek, o ile jest już stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną, albo
– Umowę o Rachunek oraz Umowę o Bankowość Elektroniczną, o ile
dotychczas nie był stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną;
2) Obecny Posiadacz Rachunku, który w Okresie Promocji spełnił łącznie następujące warunki:
a) złożył w Oddziale bądź za pomocą Bankowości Internetowej Formularz
przystąpienia do Promocji „Premiowanie za bankowanie”, stanowiący
załącznik nr 1 do Regulaminu oraz za jego pośrednictwem dokonał akceptacji Regulaminu Promocji,
b) jest stroną Umowy o Rachunek i Umowy o Bankowość Elektroniczną
oraz nie znajduje się w okresie wypowiedzenia tych Umów;
c) w momencie przystąpienia do Promocji wiąże go Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea
Banku S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzony dnia 1 lipca 2016 r. bądź jego późniejsze aktualizacje.
d) jest użytkownikiem Bankowości Internetowej Idea Cloud,
e) w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia
do Promocji jego Rachunek nie został:
I) uznany kwotą jakiejkolwiek zewnętrznej transakcji płatniczej (zewnętrznymi transakcjami płatniczymi nie są transakcje otrzymane
na Rachunek z innego rachunku prowadzonego przez Bank na rzecz
Obecnego Posiadacza Rachunku) np. poleceniem przelewu, wpłatą
gotówkową we wpłatomacie, z uwzględnieniem wpłat dokonanych
za pomocą Karty,
II) obciążony co najmniej jedną z poniższych transakcji:
– przelewem lub przelewami na łączną kwotę min. 1000,00 zł,
– transakcją lub transakcjami bezgotówkowymi Kartą na łączną
kwotę min. 400,00 zł,
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–

przelewem lub przelewami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Urzędu Skarbowego (US),
f) nie był Uczestnikiem wcześniejszych Promocji „Premiowanie za bankowanie”.
§3
1. Uczestnik otrzyma Premię za wykonanie czynności lub transakcji wskazanych w ust. 2 poniżej, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
2. Bank przyznaje Premię w następującej wysokości:
Czynność
lub transakcja

Szczegółowe
warunki

Wysokość
Premii

od 5000,00 zł
do 10 000,00 zł

10,00 zł

od 10 000,01 zł
do 15 000,00 zł

20,00 zł

od 15 000,01 zł
do 30 000, 00 zł

30,00 zł

od 30 000, 01 zł

40,00 zł

wpłata gotówkowa
we wpłatomacie
i bankomatach
posiadających funkcję
wpłat na Rachunek
Uczestnika

od każdej wpłaty
jednorazowej nie
niższej niż 1000,00 zł

20,00 zł

przelew
do ZUS lub US
z Rachunku
Uczestnika

od pierwszego
przelewu w miesiącu,
w którym przystąpiono
do Promocji,
dokonanego na kwotę
minimum 250,00 zł

30,00 zł

wystawienie i opłacenie
za każdą poprawnie
faktury na Rachunek wystawioną i opłaconą
Uczestnika poprzez
fakturę na kwotę nie
Chmurę Faktur
niższą niż 100,00 zł

20,00 zł

utrzymanie
średniego
miesięcznego salda
na Rachunku
Uczestnika w kwocie

3. Analiza czynności lub transakcji, o których mowa w ust. 2 powyżej, uprawniających do otrzymania Premii dokonywana jest po zakończeniu każdego
miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym Uczestnik
przystąpił do Promocji, według następującej kolejności:
a) utrzymanie średniego miesięcznego salda na Rachunku Uczestnika,
b) wpłata gotówkowa we wpłatomacie i bankomatach posiadających funkcję wpłat na Rachunek Uczestnika,
c) przelew do ZUS lub US z Rachunku Uczestnika,
d) wystawienie i opłacenie faktury na Rachunek Uczestnika poprzez
Chmurę Faktur.
4. Poprawne wystawienie i opłacenie faktury następuje jeżeli spełnione są
wszystkie poniższe warunki:
a) tytuł przelewu dokonywanego w celu opłacenia danej faktury zawiera jej
numer,
b) kwota przelewu dokonywanego w celu opłacenia danej faktury jest równa kwocie brutto podanej na tej fakturze w polu „Suma”, a dla rachunków w wierszu „Suma”,
c) nadawca przelewu dokonywanego w celu opłacenia danej faktury jest
kontrahentem podanym w tej fakturze, który powinien ją opłacić
d) numer rachunku bankowego Uczestnika w Banku, na który wpłynął
przelew dokonywany w celu opłacenia danej faktury, zgadza się z numerem rachunku bankowego podanym w tej fakturze do jej opłacenia
(Rachunek bankowy na który wpłynął przelew powinien być rachunkiem rozliczeniowym),
e) waluta przelewu dokonanego w celu opłacenia danej faktury jest zgodna
z walutą wskazaną w tej fakturze,
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f) faktura została wystawiona przy użyciu Chmury Faktur.
5. Maksymalna łączna miesięczna wartość Premii nie może przekroczyć
50,00 zł. Po przekroczeniu maksymalnej łącznej miesięcznej kwoty, o której
mowa w zdaniu poprzednim, Premia nie jest dalej naliczana w tym miesiącu i nie przenosi się na kolejny miesiąc. Bank przyznaje Premię nie dłużej
niż do 12. miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione
warunki przystąpienia do Promocji, z zastrzeżeniem postanowienia §4 ust.
2. Łączna kwota wszystkich miesięcznych Premii przyznanych Uczestnikowi
nie może przekroczyć 600,00 zł.
6. Średnie miesięczne saldo na Rachunku stanowi iloraz sumy sald na Rachunku Uczestnika na koniec każdego dnia w danym miesiącu kalendarzowym
i liczby dni w tym miesiącu kalendarzowym.
7. Kwota przyznanej Premii zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.
8. Bank ma prawo do wprowadzenia ograniczeń dotyczących naliczania Premii
w przypadku podejrzenia nadużycia.
9. Premia będzie wypłacana Uczestnikowi w formie przelewu na Rachunek
Uczestnika do 10. Dnia Roboczego miesiąca następującego po miesiącu, za
który należna jest Premia.
10. Kwota Premii, o której mowa w ust. 7 powyżej będzie wliczana do średniego
miesięcznego salda na Rachunku Uczestnika
11. Uczestnik może założyć i posiadać tylko jeden Rachunek objęty Promocją.
12. Premia nie zostanie wypłacona, jeżeli Rachunek do dnia określonego w ust.
9 powyżej został zamknięty, Bank nie wypłaca także Premii za czynności
dokonane przez Uczestnika Promocji, w okresie, w którym zgodnie z Ustawą
o swobodzie działalności gospodarczej zawieszone było wykonywanie działalności gospodarczej przez tego Uczestnika Promocji.
13. Uczestnik może zostać jednorazowo objęty Promocją, w tym poprzednimi
edycjami Promocji.
14. Wartość przyznanej Premii powiększa przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika.
§4
1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji na stronie internetowej Banku i w Oddziałach.
2. Bank zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie. Odwołanie Promocji nie wpływa na prawa Uczestników nabyte przed dniem jej
odwołania.
3. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie Okresu Promocji.
Zmieniona Treść Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej
Banku i w Oddziałach.
4. O zmianie lub odwołaniu Regulaminu Bank informuje na stronie internetowej Banku i w Oddziałach.
5. Wszelkie spory związane z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Banku.
6. Uczestnik może zgłosić reklamację:
a) za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Banku;
b) za pomocą Bankowości Internetowej;
c) telefonicznie poprzez Infolinię - tel. 22 101 10 10 lub 801 999 111
		 (koszt połączenia zgodny z taryfa Operatora);
d) pisemnie na adres:
		 Biuro Reklamacji Idea Bank S.A.,
		 ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
e) osobiście w oddziale Banku.
7. Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie
później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
8. 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 dla rozpatrzenia
sprawy;
c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
9. Odpowiedzi na reklamacje Bank udziela w postaci papierowej lub za pośrednictwem innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Uczestnika odpowiedź może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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§5
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej; „RODO”.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 4 pkt
7 RODO w ramach Promocji jest Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Przyokopowej 33.
3. Z powołanym w Banku Inspektorem Ochrony Danych Uczestnik może
skontaktować się poprzez przesłanie korespondencji elektronicznej na
adres privacy@ideabank.pl lub pocztą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Banku z dopiskiem „IOD”.
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4. Dane osobowe Uczestnika w zakresie obejmującym jego imię, nazwisko, nazwę prowadzonej działalności, miejsce zamieszkania, serię i numer dowodu
osobistego i numer NIP oraz dane dotyczące operacji na koncie, o których
jest mowa w § 2 oraz § 3 Regulaminu, przetwarzane będą w celu zapewnienia
możliwości uczestnictwa w Promocji - konieczności zweryfikowania przez Bank
uprawnienia do tego uczestnictwa – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest dbanie o konkurencyjność oferowanych usług i produktów oraz poszerzanie oferty Administratora danych.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów uczestnictwa w Promocji, jednak powyższe jest równoznaczne z brakiem możliwości dalszego brania w niej udziału.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Premiowanie za bankowanie”

FORMULARZ
PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI „Premiowanie za bankowanie”
Dane Uczestnika
Pan / Pani
legitymujący/a się
dokumentem
tożsamości

o numerze

zamieszkały/a w
prowadzący/a
działalność
gospodarczą
pod nazwą/adres
posiadający/a NIP

PODPIS!

W związku z przystąpieniem do Promocji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w celach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem niniejszej Promocji i Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Promocji „Premiowanie za bankowanie”,
zrozumiałem/am jego treść i akceptuję w całości postanowienia zawarte w ww. Regulaminie.

Data, podpis i pieczątka osoby reprezentującej Bank

Miejscowość, data i podpis Uczestnika

UCZESTNIK

BANK
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