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REGULAMIN PROMOCJI „KASOTERMINAL #IDEAPAY”
(obowiązuje od dnia 01.09.2019 do 31.12.2019)
§1
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Promocji – „Kasoterminal #ideapay” (dalej „Promocja”), organizowanej przez Idea Bank S.A.
we współpracy z iPOS S.A. (dalej „iPOS”), dla osób fizycznych prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą lub spółek Prawa Handlowego.
2. Promocja nie jest grą ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy o grach
hazardowych.
Użytym w niniejszym Regulaminie następującym określeniom nadaje się poniższe znaczenia:
a) Aktywny Rachunek – rachunek zasilany jednorazowym przelewem zewnętrznym przychodzącym w kwocie minimum 1000 zł w każdym miesiącu kalendarzowym;
b) Bank – Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa, wpisana 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);
c) Bankowość Internetowa – usługa świadczona przez Bank, zapewniająca
dostęp do rachunków oraz dostęp do innych produktów i usług oferowanych przez Bank, umożliwiająca w szczególności składanie wniosków,
dyspozycji lub uzyskiwanie informacji o rachunkach, produktach i usługach oferowanych przez Bank;
d) Drukarka Fiskalna – kasa rejestrująca iPOS DUET FV EJ, bez programu
aplikacyjnego, z elektronicznym zapisem kopii;
e) iPOS – iPOS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 162A,
02-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000495492, NIP 1182096330, REGON 147069704,
której kapitał zakładowy wynosi 877 100 zł (wypłacony w całości);
f) iPOS Web – platforma online, udostępniana przez iPOS, przeznaczona
do zarządzania funkcjonalnościami Kasoterminalu albo Kasoterminalu
on-line;
g) Kasoterminal (ideapay duet) – urządzenie będące połączeniem Terminala i Drukarki Fiskalnej;
h) Kasoterminal on-line (ideapay, ideapay plus) - urządzenie będące połączeniem Terminala i Drukarki Fiskalnej, komunikujące się z Centralnym
Rejestrem Kas;
i) Nowy Posiadacz Rachunku – posiadacz Rachunku, który na dzień przystąpienia do Promocji nie był stroną Umowy o Rachunek lub stał się stroną Umowy o Rachunek w okresie maksymalnie 30 dni kalendarzowych
poprzedzających przystąpienie do Promocji;
j) Obecny Posiadacz Rachunku – posiadacz Rachunku, który w okresie 31
dni kalendarzowych poprzedzających przystąpienie do Promocji był stroną Umowy o Rachunek;
k) Placówka – jednostka organizacyjna Banku przeznaczona do bezpośredniej obsługi klientów;
l) Okres Promocji – okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia
2019 r.
m) Polska Bezgotówkowa – inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych
– Związku Banków Polskich, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard. Celem Programu jest zniesienie kosztów dla przedsiębiorców
w zakresie instalacji terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania;
n) Posiadacz Rachunku (zwany również Klientem) – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub spółka Prawa Handlowego, niedziałająca w charakterze konsumenta, będąca stroną zawartej z Bankiem Umowy o Rachunek;
o) Przedsprzedaż – okres Promocji od 1 do 30 września 2019 r., w którym
Uczestnik może zarezerwować i zamówić Kasoterminal on-line, a urzą-

p)
q)

r)
s)
t)

u)

dzenie otrzyma po zakończeniu okresu Przedsprzedaży. Sprzedaż standardowa rozpoczyna się od dnia 01.10.2019 r.
Rachunek – rachunek rozliczeniowy prowadzony przez Bank na rzecz
Posiadacza Rachunku, służący do przechowywania środków pieniężnych
oraz wykonywania rozliczeń pieniężnych, w tym transakcji płatniczych;
Regulaminy iPOS – Regulamin iPOS Web, Wzór umowy płatniczej,
Oświadczenie o warunkach wzięcia udziału w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Fundacji Polska Bezgotówkowa, Umowa licencyjna
oprogramowania iPOS, Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez iPOS (dostępne na ipos.pl/regulaminy/ideabank/);
Terminal – samodzielne urządzenie akceptujące płatności z wykorzystaniem kart płatniczych, będący częścią Kasoterminalu albo Kasoterminalu
on-line;
Uczestnik – Nowy lub Obecny Posiadacz Rachunku, który przystąpił do
Promocji na zasadach opisanych w Regulaminie;
Umowa o Bankowość Elektroniczną – umowa o korzystanie z usług
bankowości elektronicznej, na podstawie której Bank udostępnia Posiadaczowi Rachunku możliwość korzystania z systemu Bankowości Elektronicznej;
Umowa o Rachunek – umowa, na podstawie, której Bank prowadzi Rachunek dla Posiadacza Rachunku.

§2
Uczestnikiem Promocji może zostać:
1. Nowy Posiadacz Rachunku, który w Okresie Promocji spełnił łącznie następujące warunki:
a) 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;
b) 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;
c) złożył w Placówce bądź za pomocą Bankowości Internetowej Formularz
przystąpienia do Promocji „Kasoterminal #ideapay” , stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz za jego pośrednictwem dokonał akceptacji
Regulaminu Promocji;
d) najpóźniej w przeciągu 30 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy o Rachunek złożył Zamówienie na Kasoterminal albo Kasoterminal on-line,
według instrukcji stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu (o dacie
przystąpienia do Promocji decyduje data złożenia Zamówienia);
e) przystępując do Promocji zobowiązał się w okresie minimum 12 pełnych
miesięcy kalendarzowych od przystąpienia do Promocji do:
− wykorzystywania Rachunku Banku do rozliczeń płatności bezgotówkowych z Kasoterminalu albo Kasoterminalu on-line;
− posiadania Aktywnego Rachunku;
− użytkowania iPOS Web w jednej z trzech taryf – Standard, Premium
lub Pro.
2. Obecny Posiadacz Rachunku, który w Okresie Promocji spełnił łącznie następujące warunki:
a) jest stroną Umowy o Rachunek i Umowy o Bankowość Elektroniczną
oraz nie znajduje się w okresie wypowiedzenia tych Umów;
b) w momencie przystąpienia do Promocji wiąże go aktualnie obowiązujący
„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” lub „Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. dla jednostek organizacyjnych”;
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c) złożył w Placówce bądź za pomocą Bankowości Internetowej Formularz
przystąpienia do Promocji „Kasoterminal #ideapay”, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz za jego pośrednictwem dokonał akceptacji
Regulaminu Promocji;
d) złożył Zamówienie na Kasoterminal albo Kasoterminal on-line według instrukcji stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu (o dacie przystąpienia
do Promocji decyduje data złożenia Zamówienia);
e) przystępując do Promocji zobowiązał się w okresie minimum 12 pełnych
miesięcy kalendarzowych od przystąpienia do Promocji do:
− wykorzystywania Rachunku Banku do rozliczeń płatności bezgotówkowych z Kasoterminalu albo Kasoterminalu on-line;
− posiadania Aktywnego Rachunku;
− użytkowania iPOS Web w jednej z trzech taryf – Standard, Premium, Pro
Posiadanie na dzień przystąpienia do promocji Rachunku Oszczędnościowo
- Rozliczeniowego lub Rachunku Walutowego dla osób fizycznych nie stanowi
wyłączenia z Promocji.
§3
1. W ramach Promocji Uczestnik może nabyć dwa różne typy urządzeń:
- Kasoterminal (ideapay duet), albo
- Kasoterminal on-line (ideapay, ideapay plus).
2. Kasotreminal on-line jest dostępny w okresie Przedsprzedaży, a po jej zakończeniu, również w ramach oferty standardowej.
3. Nowy lub Obecny Posiadacz Rachunku składając Zamówienie na Kasoterminal lub Kasoterminal on-line w Banku otrzyma rabat na zakup jednego Kasoterminalu albo Kasoterminalu on-line w następującej wysokości:
- Nowy Posiadacz Rachunku: 280 zł netto;
- Obecny Posiadacz Rachunku: 100 zł netto.
4. Promocja dotyczy złożonego Zamówienia tylko na jeden Kasoterminal albo
Kasoterminal on-line. W przypadku, gdy Posiadacz Rachunku:
a) nie będzie posiadał Aktywnego Rachunku w okresie pełnych 12 miesięcy
kalendarzowych od momentu przystąpienia do Promocji, Bank obciąży
jego Rachunek kwotą w wysokości 1/12 udzielonego rabatu w cyklu miesięcznym;
b) złoży dyspozycję zamknięcia Rachunku przed upływem 12 pełnych miesięcy od przystąpienia do Promocji, Bank obciąży go opłatą w wysokości
udzielonego rabatu;
c) Obciążenia, o których mowa w lit. a) i b) powyżej mogą spowodować debet na Rachunku.
§4
Promocja stanowi sprzedaż premiową, zatem wartość przyznanej premii w postaci rabatu powiększa przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
§5
Dodatkowo Nowy lub Obecny Posiadacz Rachunku niezależnie od skorzystania
z Promocji może skorzystać z dofinansowania do Kasoterminalu albo Kasoterminalu on-line w ramach programu Polska Bezgotówkowa. Więcej szczegółów na
temat Fundacji Polska Bezgotówkowa na stronie: polskabezgotowkowa.pl.
§6
1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym
Uczestnikom Promocji na stornie internetowej Banku i w Placówkach.
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 Placówkach.
4. O zmianie lub odwołaniu Regulaminu Bank informuje na stronie internetowej
Banku i w Placówkach.
5. Wszelkie spory związane z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Banku.
6. Uczestnik może zgłosić reklamację dotyczącą Promocji:
a) za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Banku;
b) za pomocą Bankowości Internetowej;

Jesteśmy firmą, która obsługuje 300 tysięcy firm

c) telefonicznie poprzez Infolinię - tel. 22 101 10 10 lub 801 999 111 (koszt
połączenia zgodny z taryfą Operatora);
d) pisemnie na adres siedziby głównej Banku:
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 dni, 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.
10. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Kasoterminalu albo Kasoterminalu on-line oraz iPOS Web należy składać:
a) w formie pisemnej na adres:
Centrum pomocy iPOS,
ul. Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa;
b) przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres
e-mail: pomoc@ipos.pl.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta; adres do korespondencji; rodzaj, datę i godzinę wystąpienia nieprawidłowości związanej
z świadczoną usługą; dodatkowe informacje (np. zrzuty ekranu potwierdzające wystąpienie nieprawidłowości).
§7
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 vkwietnia 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”.
4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa w Promocji – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora danych, jakim jest dbanie o konkurencyjność oferowanych
usług i produktów oraz poszerzanie oferty Administratora danych.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe, w zakresie wynikającym z treści Zamówienia, zostaną przekazane do iPOS oraz, że iPOS jest
wobec danych osobowych Uczestnika, przetwarzanych w związku z zamiarem korzystania z Kasoterminalu albo Kasoterminalu on-line oraz zawarcia
i wykonywania umowy z iPOS ich Administratorem.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Uczestnikowi przysługuje ponadto uprawnienie do złożenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych przez Bank, z tym, że skorzystanie z tego uprawnienia
oznacza brak możliwości dalszego uczestnictwa w Promocji.
§8
1. Dla Nowych Posiadaczy Rachunku Promocja nie łączy się z innymi promocjami Banku oraz iPOS, chyba, że regulamin danej promocji na to pozwala.
2. Dla Obecnych Posiadaczy Rachunku Promocja łączy się z innymi aktywowanymi wcześniej promocjami Banku.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „Kasoterminal #ideapay”

ZAMÓWIENIE NA KASOTERMINAL/KASOTERMINAL ON-LINE
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Kasoterminalu albo Kasoterminalu on-line jest złożenie przez Klienta Zamówienia.
1. Zamówienie złożone w Placówce lub telefonicznie poprzez Infolinię - tel. 22 101 10 10 obejmuje:
a) Oświadczenie woli o przystąpieniu do Promocji wraz z akceptacją Regulaminu (Załącznik nr 2);
b) Przekazanie przez Klienta pracownikowi Banku danych niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz dokonanie przez pracownika Banku rejestracji Klienta w
bazie Klientów iPOS (dane rejestrowe - NIP, pełna nawa firmy, nazwa skrócona firmy, branża, forma prawna, REGON, adres (ulica, numer, lokal, kod pocztowy,
miasto); reprezentacja - imię i nazwisko, PESEL, telefon; dane kontaktowe - imię i nazwisko, e-mail, telefon; dane rozliczeniowe - pakiet, taryfa, numer rachunku bankowego do rozliczeń);
c) Dokonanie wyboru formy zapłaty i zapłacenie za Kasoterminal albo Kasoterminal on-line.
2. Zamówienie złożone poprzez dedykowany link znajdujący się w Bankowości Internetowej lub na stronie internetowej Banku (ideabank.pl) obejmuje:
a) Oświadczenie woli o przystąpieniu do Promocji wraz z akceptacją Regulaminu (Załącznik nr 2);
b) Zaakceptowanie przez Klienta Regulaminów iPOS;
c) Przekazanie przez Klienta danych niezbędnych do realizacji Zamówienia poprzez dokonanie przez Klienta rejestracji w bazie Klientów iPOS (dane rejestrowe NIP, pełna nawa firmy, nazwa skrócona firmy, branża, forma prawna, REGON, adres (ulica, numer, lokal, kod pocztowy, miasto); reprezentacja - imię i nazwisko,
PESEL, telefon; dane kontaktowe - imię i nazwisko, e-mail, telefon; dane rozliczeniowe - pakiet, taryfa, numer rachunku bankowego do rozliczeń);
d) Dokonanie wyboru formy zapłaty i zapłacenie za Kasoterminal albo Kasoterminal on-line.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji „Kasoterminal #ideapay”

WZÓR OŚWIADCZENIA WOLI O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI
„KASOTERMINAL #IDEAPAY”
DANE UCZESTNIKA
Pełna nazwa firmy
NIP
REGON
Adres
Reprezentacja

PODPIS!

W związku z przystąpieniem do Promocji: i) przyjmuję do wiadomości zasady dotyczące przetwarzania moich danych osobowych przez Idea Bank S.A. z siedzibą
w Warszawie w celach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem niniejszej Promocji; ii) zobowiązuję się przez okres minimum 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od przystąpienia do Promocji do: wykorzystywania Rachunku Banku do rozliczeń płatności bezgotówkowych z Kasoterminalu albo Kasoterminalu on-line,
posiadania Aktywnego Rachunku oraz użytkowania iPOS Web w jednej z trzech taryf – Standard, Premium, Pro jak również iii) oświadczam, że zapoznałem/am się
z Regulaminem Promocji „Kasoterminal #ideapay”, zrozumiałem/am jego treść i akceptuję w całości postanowienia zawarte w ww. Regulaminie.

Data, podpis i pieczątka osoby reprezentującej Idea Bank S.A.

Miejscowość, data i podpis Uczestnika

UCZESTNIK

BANK

1908301018

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).

