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§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia Promocji stanowiącej sprzedaż premiową
z nagrodami, „Nagroda 10% na karcie MasterCard <20” („Regulamin”, „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji „Nagroda 10% na karcie MasterCard <20” jest Bank Zachodni WBK S.A. z
siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Rynek 9/11, wpisana 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 340zł w całości wpłaconym
(„Organizator”, „Bank”).
3. Promocja trwa w okresie od 7 września 2015 do 31 maja 2017 roku („Okres trwania Promocji”).
4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Definicje
1. Uczestnik - osoba małoletnia, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która
ukończyła 13 lat i nie ukończyła 18 lat, zamieszkująca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - w imieniu,
której występuje Przedstawiciel ustawowy,
lub:
- osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, która nie ukończyła 20 roku życia,
która w Okresie trwania Promocji spełni łącznie poniższe warunki:
a. jest Posiadaczem rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego Konta <20 („Konto”)
b. jest Posiadaczem Karty MasterCard<20 („Karta”).
2. Transakcja bezgotówkowa – dokonanie płatności Kartą w kraju przez Uczestnika w punkcie handlowousługowym sklasyfikowanym jako kina i teatry – MCC 7832.
3. Transakcja rozliczona – Transakcja bezgotówkowa, za którą nie zostały zwrócone środki za towary i
usługi na Kartę, zaksięgowana przez Bank do momentu weryfikacji Transakcji bezgotówkowych.
Weryfikacja następuje w terminie do 30 każdego dnia miesiąca, w którym zostały dokonane Transakcje
bezgotówkowe.
4. Nagroda - pojedynczą nagrodą jest kwota pieniężna w wysokości 10% wartości Transakcji
bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski w punktach handlowo-usługowych prowadzących
działalność sklasyfikowaną jako kina i teatry. Bank identyfikuje transakcje bezgotówkowe objęte
niniejszą sprzedażą premiową poprzez kody kategorii Akceptanta nadawane przez Agenta
rozliczeniowego na podstawie klasyfikacji działalności gospodarczej Akceptanta.
5. Promocyjne punkty – punkty handlowo-usługowe sklasyfikowane jako kina i teatry.
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§ 3. Zasady Promocji
1.

Sprzedaż premiowa polegająca na nagradzaniu Uczestników za aktywne korzystanie z Karty przez ich
Posiadaczy w formie Nagród pieniężnych przekazywanych na Konto, do którego została wydana Karta
zgodnie z zasadami Promocji określonymi w § 3.

2.

Warunkiem

uczestnictwa

w

Promocji

jest

dokonanie

przez

Uczestnika

Kartą

Transakcji

bezgotówkowych w Promocyjnych punktach w Okresie trwania Promocji.
3.

Uczestnikowi przyznaje się w Okresie trwania Promocji Nagrodę w wysokości 10% wartości Transakcji
bezgotówkowych dokonanych za pomocą Karty w danym miesiącu kalendarzowym, za zakup w
Promocyjnych punktach. Nagroda zostanie przyznana tylko za Transakcje rozliczone.

4.

Wysokość Nagrody obliczana będzie na podstawie sumy wartości płatności dokonanych przy użyciu
Karty wydanej do Konta w Okresie trwania Promocji.

5.

Łączna suma nagród wynikająca z Transakcji bezgotówkowych zrealizowanych i rozliczonych w
poprzednim miesiącu kalendarzowym, nie może przekroczyć 50 zł.

6.

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 (tj. Dz.U. z
2012 r. poz.361 z późn. zm.).

§ 4. Zasady wydawania Nagród
1.

Nagrodzony Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

2.

Nagrodzony Uczestnik nie może domagać się zamiany Nagrody na inną.

3.

Nagroda zostanie przekazana na rachunek Konta do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu
spełnienia warunków.

§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników 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 obsługą Klienta oraz wskazane na stronie
internetowej Banku www.bzwbk.pl.
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2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.
3. Odpowiedź na reklamację 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 dostępny będzie w okresie od 7 września 2015 do 31 lipca 2017 roku na stronie
www.bzwbk.pl
2. Bank jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jego prawidłowy przebieg.
3. Bank Zachodni WBK S.A., 50-950 Wrocław, Rynek 9/11, jako Organizator i administrator danych
osobowych Uczestników Promocji zbiera dane Uczestników na zasadzie dobrowolności i będzie je
przetwarzał w celu przeprowadzenia Promocji „Nagroda 10% na karcie MasterCard <20.” Uczestnikom
Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia Promocji.
5. W

sprawach

nieuregulowanych

w

niniejszym

Regulaminie

zastosowanie

mają

powszechnie

obowiązujące przepisy prawa.
6. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
7. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników
Konsumenta.
8. Ewentualne spory pomiędzy Uczestnikiem a Bankiem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem
Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł.

