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§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji „Konto dla
Inwestora”, („Promocja”).
2. Organizatorem promocji „Konto dla Inwestora” jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
50—950, Rynek 9/11 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000008723, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 896-000- 56-73, REGON
930041341, o kapitale zakładowym 992.345.340 zł w całości wpłaconym („Organizator”, „Bank”).
3. Promocja trwa w okresie od dnia 1.03.2015 r. do 30.06.2015 r. (Okres Promocji).
4. Promocja odbywa się w wybranych Oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A., w których znajduje się
Doradca wykonujący czynności związane ze świadczeniem usług maklerskich. Lista Oddziałów, w
których będzie realizowana Promocja dostępna jest na stronie internetowej Banku
www.bzwbk.pl/kontodlainwestora.

§ 2. Definicje
1. Konto osobiste - Rachunek rozliczeniowo- oszczędnościowy prowadzony w złotych w Banku Zachodnim
WBK
2. Rachunek maklerski – oferowany przez Dom Maklerski BZ WBK rachunek papierów wartościowych
3. Dzień przystąpienia do Promocji – dzień otwarcia: Konta osobistego i Rachunku maklerskiego

§ 3. Uczestnicy
1. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, które spełnią łącznie następujące warunki:
a) Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
b) od dnia 1 stycznia 2015 roku do Dnia przystąpienia do Promocji nie posiadali w Banku Zachodnim
WBK Konta osobistego
c) od dnia 1 stycznia 2015 roku do Dnia przystąpienia do Promocji nie posiadali w Domu Maklerskim
BZ WBK rachunku maklerskiego
d) w okresie od dnia 1 marca 2015r. do dnia 31 maja 2015r. zawrą z Bankiem umowę Konta
osobistego, skutkującą otwarciem Konta osobistego.
e) w dniu otwarcia Konta osobistego otworzą Rachunek maklerski.
2. Osoby, które spełniły łącznie warunki wskazane w §3 ust.1, stają się uczestnikami Promocji
(„Uczestnicy Promocji” / „Uczestnicy”)

§ 4. Zasady Promocji, Nagrody i Czas Trwania
1. Nagrodą w Promocji jest:
a) Nagroda I - 50 zł dla każdego Uczestnika, który spełni łącznie wszystkie warunki określone w §3 albo
b) Nagroda II - 150 zł dla Uczestnika, który spełni łącznie wszystkie warunki określone w §3 i
dodatkowo:
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I.

zapozna się z prezentacją szkoleniową w zakresie podstaw inwestowania na giełdzie i realizacji
transakcji maklerskich udostępnioną poprzez aplikację „Inwestor online” w zakładce „Inbox”

II.

zrealizuje przynajmniej jedną transakcję giełdowe na rynku regulowanym w ramach rachunku
maklerskiego w terminie do końca następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu otwarcia
rachunku maklerskiego (do rozliczenia Promocji pod uwagę będzie brany dzień zawarcia
transakcji giełdowej, a nie dzień rozliczenia).

2. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej nagrody w Promocji.
3. Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody w Promocji, jeżeli zamknie Rachunek maklerski przed
terminem przewidzianym dla przekazania Nagród, wskazanym w ust. 4 poniżej.
4. Kwotą Nagrody I albo Nagrody II Bank zasili otwarte w Promocji Konto osobiste Uczestnika w terminie
do końca drugiego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym Uczestnik przystąpił do Promocji,
pod warunkiem spełnienia warunków określonych w §3 i §4.
5. Wartość Nagród w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie
art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z
2012r. poz. 361).

§ 5. Reklamacje
1. Uczestnik może złożyć reklamacje ustnie w siedzibie Banku, dowolnej jednostce organizacyjnej Banku
zajmującej się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej
zajmującej się obsługą klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym
poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku
zajmujących się obsługa klienta oraz na stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres osoby zgłaszającej reklamację oraz opis
i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Odpowiedź na reklamacje, w zależności od charakteru sprawy, zostanie udzielona przez Bank pisemnie,
telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30
dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może
zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i
wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Banku Zachodniego WBK www.bzwbk.pl w
Okresie Promocji.
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
3. Bank Zachodni WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, jako Organizator i administrator danych
osobowych Uczestników Promocji będzie przetwarzał ich dane osobowe w celu przeprowadzenia
Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.
4. W celu prawidłowego wykonania obowiązków Organizatora Promocji, wynikających z Regulaminu
Promocji, Organizator będzie przekazywał informacje dotyczące spełnienia warunków Promocji przez
Uczestników pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Organizatora Promocji, w tym w szczególności
pomiędzy Domem Maklerskim BZ WBK a innymi jednostkami organizacyjnymi Banku.
5. Bank zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji.
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają Regulamin
Kont dla Ludności oraz Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności
bankowe dla ludności, Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK, Taryfa
opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK
8. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
9. Uczestnik Promocji może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
10. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem
Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł.

Potwierdzam, że otrzymałem/am niniejszy Regulamin, zapoznałem/am się z nim i akceptuję jego treść

…………………………………………………
data i podpis klienta

