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REGULAMIN PROMOCJI „KONTO FIRMA TO JA Z PREZENTEM”
I. Organizator
1. Niniejsza Promocja, prowadzona pod nazwą „KONTO FIRMA TO JA Z PREZENTEM” (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).
2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą 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, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000026052, NIP 5260307560, REGON 011063638,
której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 PLN (w pełni wpłacony), zwana
dalej zamiennie „Organizatorem” lub „Bankiem”.
4. Okres Promocyjny trwa od dnia 1.02.2011 roku do dnia 31.07.2011 roku. 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 Promocyjnego.
II. Zasięg Promocji
1. Promocja dotyczy produktu finansowego „KONTO FIRMA TO JA Z PREZENTEM” oferowanego przez Bank.
2. Promocja odbywa się w placówkach Banku oraz w witrynie internetowej
www.ideabank.pl.
III. Uczestnictwo w Promocji
1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne wykonujące 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.) (dalej „Uczestnik”) po spełnieniu następujących warunków:
a) zawarcie z Organizatorem w Okresie Promocyjnym Umowy rachunku rozliczeniowego „KONTO FIRMA TO JA Z PREZENTEM” (dalej: „KONTO”),
b) poprawne i czytelne wypełnienie wniosku formularza promocyjnego
o przystąpieniu do Promocji, według wzoru wskazanego przez Organizatora. Formularz promocyjny stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i na zasadach określonych w paragrafie 7 Regulaminu,
d) dokonywanie przez Uczestnika przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, co
miesiąc, wpłat na KONTO w minimalnej wysokości 1000,00 PLN (jednego tysiąca złotych). Niniejszy warunek będzie spełniony przez Uczestnika
zarówno gdy dokona on wpłaty jednorazowej, jak i wtedy, gdy w okresie
miesiąca, licząc od jednej do ostatniej wpłaty, suma wpłat wyniesie kwotę,
o której mowa w zdaniu poprzednim.
2. O uczestnictwie w Promocji decyduje data złożenia przez Uczestnika wniosku
o otwarcie KONTA , z uwzględnieniem punktu I ppkt 4 Regulaminu.
IV. Dane osobowe
1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych
udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Organizator,
zaś przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez podmiot działający na zlecenie Administratora w rozumieniu przepisu art. 31 Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.) będzie następować wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszej Promocji.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania.
3. Uczestnicy promocji wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem
promocji przez Organizatora promocji, w celach związanych z jej organizacją
i przeprowadzeniem. Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarza-

ne z zachowaniem zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
V. Zasady Promocji
1. Nagrodą dla Uczestnika, z zastrzeżeniem ppkt 2 poniżej, jest jeden z następujących przedmiotów:
a) mikrozestaw hi-fi marki Sony model CMTEH15,
b) aparat fotograficzny marki Samsung model ES28 (srebrny),
c) nawigacja marki Mio Moov model 300PL,
d) urządzenie wielofunkcyjne marki HP DeskJet model 2050,
e) ekspres przelewowy marki Siemens model TC60203V,
którego równowartość pieniężna nie przekracza kwoty wskazanej w przepisie
art. 21 ustęp 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), (dalej „Nagroda”), z zastrzeżeniem ppkt 5 poniżej.
2. Nagroda w Promocji zostanie przyznana Uczestnikowi, który w trakcie trwania Okresu Promocyjnego łącznie spełni wszystkie warunki wskazane w punkcie III ppkt 1 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że niezależnie od liczby zawartych przez Uczestnika Umów rachunku rozliczeniowego „KONTO FIRMA
TO JA Z PREZENTEM”, Organizator przyznaje Uczestnikowi jedną Nagrodę.
Uczestnik po złożeniu wniosku o KONTO w promocji wybiera jedną z wyżej
wymienionych Nagród. Wybór Nagrody następuje podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Contact Center Banku.
3. Nagrodą w ramach niniejszej Promocji, o której mowa w ustępie 1 niniejszego
paragrafu, nie jest jej równowartość pieniężna, a Uczestnik nie ma możliwości
wyboru pomiędzy Nagrodą a oznaczoną równowartością pieniężną.
4. Dodatkowo Uczestnik będzie miał obniżoną o kwotę 10,00 PLN (dziesięć złotych), płatną co miesiąc, prowizję z tytułu prowadzenia KONTA (dalej Bonus),
z zastrzeżeniem postanowień ppkt 6 poniżej.
5. Bonus będzie przysługiwać Uczestnikowi w okresie 12 (dwunastu) miesięcy,
za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykona przy użyciu karty debetowej wydanej do KONTA transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 400,00
PLN (czterystu złotych) miesięcznie oraz wykona w miesiącu kalendarzowym:
jeden przelew na ZUS lub jeden przelew do Urzędu Skarbowego.
6. Organizator dokonuje analizy wpływów na KONTO transakcji bezgotówkowych kartą w okresach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.
VI. Przekazanie Nagrody
1. Nagroda będzie przekazana Uczestnikowi po pierwszym wpływie na KONTO
w wymaganej wysokości wskazanej w pkt III ppkt 1 litera d) Regulaminu, nie
wcześniej jednak niż przed końcem miesiąca kalendarzowego, w którym przez
Organizatora dokonywana jest analiza.
2. Nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi przesyłką kurierską lub będzie
możliwa do odebrania w siedzibie jednostki organizacyjnej Organizatora.
3. Wszelkie koszty i ryzyko związane z odbiorem Nagrody obciążają Uczestnika.
4. W przypadku, gdy po odbiorze Nagrody ujawnią się jej wady fizyczne, Uczestnik
winien zgłosić powyższe bezpośrednio w najbliższym autoryzowanym serwisie
producenta Nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z pominięciem Organizatora. Wszelkie koszty związane z usunięciem zaistniałych wad, jeżeli nie
będą one objęte gwarancją producenta, ponosi Uczestnik.
VII. Zwrot Nagrody przez Uczestnika
1. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Organizatorowi Nagrody w przypadku:
a) odstąpienia przez Uczestnika od umowy KONTA lub rozwiązania przez
Uczestnika umowy KONTA przed upływem 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, licząc od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie
Umowy przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody i
obowiązkiem jej zwrotu przez Uczestnika na rzecz Organizatora na zasadach określonych w ppkt 2 i 3 poniżej,
b) braku wpłaty na KONTO w danym miesiącu środków pieniężnych w wysokości, o której mowa w pkt III ppkt 1 litera d) Regulaminu, z zastrzeżeniem
ppkt 2 i 5 poniżej.
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2. Warunkiem zwrotu Nagrody przez Uczestnika na rzecz Organizatora jest nienaruszony stan prezentu (Nagroda nie została rozpakowana).
3. Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Nagrodę nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia zaistnienia którejkolwiek z przesłanek oznaczonych w ppkt 1 litera a) lub litera b) powyżej.
4. Zwrot Nagrody następuje na koszt Uczestnika na adres jednostki organizacyjnej Organizatora, za której pośrednictwem Uczestnik przystąpił do Promocji.
5. W przypadku opisanym w ppkt 1 litera a) i b) powyżej, gdy Nagroda zostanie
rozpakowana, Organizator ma prawo obciążyć KONTO Uczestnika opłatą w
wysokości:
a) 150,00 PLN (sto pięćdziesiąt złotych), kiedy odstąpienie od umowy,
rozwiązanie umowy KONTA lub brak wpływu środków pieniężnych ma
miejsce w ciągu pierwszych 6 (słownie: sześciu) miesięcy od przekazania
Uczestnikowi Nagrody przez Organizatora,
b) 100,00 PLN (sto złotych), kiedy odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy KONTA lub brak wpływu środków pieniężnych ma miejsce w 7. (siódmym), 8. (ósmym) lub 9. (dziewiątym) miesiącu od przekazania Uczestnikowi Nagrody przez Organizatora,
c) 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych), kiedy odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy KONTA lub brak wpływu środków pieniężnych ma miejsce w
10. (dziesiątym), 11. (jedenastym) lub 12. (dwunastym) miesiącu od przekazania Uczestnikowi Nagrody przez Organizatora.

VIII. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane na piśmie
pod adresem: Idea Bank SA ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Promocja KONTO FIRMA TO JA Z PREZENTEM ”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, jego adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Bank w terminie 30 dni od dnia ich
otrzymania. W razie negatywnego dla Uczestnika rozstrzygnięcia reklamacji
o wyniku tego postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym.
IX. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się w placówkach Banku i w witrynie
internetowej www.ideabank.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe
zasady Promocji.
3. Uczestnicy Promocji związani są postanowieniami umów zawartych z Bankiem. Do KONTA mają zastosowanie – Umowa rachunku rozliczeniowego
KONTO FIRMA TO JA oraz Regulamin rachunku rozliczeniowego KONTO
FIRMA TO JA.
4. Każda promocja organizowana przez Bank stanowi odrębną ofertę, której zasady określa odrębny regulamin.

1602031036

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).

