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§1
Wprowadzenie
1. Organizatorem promocji „Noworoczne Zakupy z BZWBK”, stanowiącej sprzedaż premiową z nagrodami
(„Oferta promocyjna”) oraz konkursu („Konkurs”) jest Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP
896005673, o kapitale zakładowym w wysokości 992 345 340 zł w pełni opłaconym („Bank”).

2. Z Promocji i Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba
współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie
umowy o dzieło, umowy zlecenia).
3. Promocja i Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Nagrodami są:
W Konkursie: nagroda pieniężna w kwocie 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych)
W Promocji: 500 nagród pieniężnych w kwocie 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda.
Wartość nagrody w Promocji i w Konkursie zostanie dodatkowo ubruttowiona o zryczałtowany podatek
dochodowy należny od tych nagród.
5. Od łącznej wartości nagrody w Promocji, Bank (jako płatnik) potrąci 19% zryczałtowany podatek dochodowy,
a pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
6. Od łącznej wartości nagrody w Konkursie, Bank (jako płatnik) potrąci 10% zryczałtowany podatek
dochodowy, a pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

§2
Definicje
1. Karta kredytowa („Karta”) – płatnicza karta kredytowa główna lub dodatkowa wydawana zgodnie z
Regulaminem wydawania i używania Kart Kredytowych BZ WBK.
2. Transakcja bezgotówkowa - płatność Kartą kredytową w kraju lub zagranicą w punkcie handlowousługowym lub w Internecie z wykorzystaniem danych karty stanowiąca zapłatę za nabywane towary i
usługi. Do transakcji bezgotówkowych zalicza się również Przelew elektroniczny z rachunku Karty
kredytowej.
3. Przelew elektroniczny z rachunku Karty kredytowej – transakcja dokonywana z rachunku Karty za
pośrednictwem Usługi BZWBK24 Internet w ramach przyznanego limitu kredytowego i ustalonych dla Usług
BZWBK24 limitów przelewów, za dokonanie której została naliczona prowizja w wysokości określonej w
Taryfie Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności
4. Transakcja gotówkowa – dokonanie przy użyciu Karty wypłaty gotówki, w tym wypłata w bankomacie,
która została obciążona prowizją zgodną z Taryfą Opłat i Prowizji.
5. Konto osobiste - Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w złotych polskich, prowadzony w Banku
zgodnie z regulaminem kont dla ludności Banku Zachodniego WBK S.A.
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6. Wartość unikatowa - Przez unikatową wartość rozumie się kwotę transakcji lub sumę transakcji
gotówkowych lub bezgotówkowych, która jest najbliższą, i wyższą niż wartość 2015 PLN i została
zrealizowana tylko i wyłącznie przez jedną osobę spośród wszystkich Uczestników Konkursu.

§3
Zasady Promocji

1. Oferta promocyjna obowiązuje od 19 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r. jednak nie dłużej niż do
wyczerpania puli Nagród wskazanych w par. 1 ust. 4 („Okres trwania Promocji”).
2. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, która w Okresie trwania Promocji spełni łącznie
następujące warunki:

a. jest Posiadaczem głównej Karty Kredytowej wydanej przez Bank („Karta kredytowa”) oraz
posiada aktywne Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 lub BZWBK24 mobile (Usługi
BZWBK24)
b. jest Posiadaczem lub Współposiadaczem dowolnego Konta osobistego w PLN
prowadzonego przez Organizatora (Konto osobiste),
c.

prawidłowo i jednorazowo wypełni formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej
www.bzwbk.pl/2015, podając następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, numer
PESEL, oraz adres e-mail. Na tym formularzu Uczestnik zaakceptuje niniejszy Regulamin
oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na formularzu w celu realizacji
Promocji, wyłonienia Zwycięzcy i przyznania nagród.

d. W Okresie trwania Promocji dokona Kartą kredytową Transakcje bezgotówkowe lub
Transakcje gotówkowe na łączną kwotę co najmniej 2015,00 PLN (dwa tysiące piętnaście
złotych), przy czym konieczne jest dokonanie przez Uczestnika przynajmniej jednego
Przelewu elektronicznego z Karty kredytowej poprzez BZWBK24 na kwotę co najmniej
500,00 PLN (pięćset złotych), za dokonanie którego została naliczona prowizja w wysokości
określonej w Taryfie Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za
czynności bankowe dla ludności.
3. Nagrodę w Promocji otrzyma 500(pięciuset) pierwszych Uczestników, którzy spełnią warunki zawarte w §3,
Pkt. 2 a-d.

§4
Zasady Konkursu

1. Konkurs obowiązuje od 19 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r („Okres trwania Konkursu”).
2. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która łącznie

a. spełni warunki zawarte w §3, ust. 2 pkt. a, b,c,
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b. dokona przynajmniej jednego Przelewu elektronicznego z Karty kredytowej za pośrednictwem
BZWBK24 na kwotę co najmniej 500,00 PLN (pięćset złotych), za dokonanie którego została
naliczona prowizja w wysokości określonej w Taryfie Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank
Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności oraz
c.

w okresie trwania Konkursu dokona Transakcji bezgotówkowych lub Transakcji gotówkowych
których łączna suma Transakcji bezgotówkowych lub Transakcji gotówkowych zrealizowanych w
Okresie trwania Konkursu będzie Wartością unikatową.

3. Nagrodę w Konkursie otrzyma 1 uczestnik, który spełni warunki zawarte w §4, pkt. 2 a-c.

§5
Pozostałe
1. W przypadku posiadania przez Uczestnika więcej niż jednej Karty wartość transakcji będzie sumowana
ze wszystkich Kart Uczestnika.
2. Z Promocji i Konkursu wyłączone są transakcje dokonane w punktach prowadzących działalność
sklasyfikowaną jako MCC 7995 - Obstawianie zakładów (włącznie z loteriami), Żetony w kasynach, MCC
6540 - westernunion, SKRILL, 6012, 6211, 6051, 4829, 6010, 7993 oraz 7994, oraz transakcje zwrotu
na Kartę środków za zakupiony towar lub usługę -, w przypadku których Uczestnik dokonał płatności
przy użyciu Karty, a następnie otrzymał w punkcie usługowym lub handlowym zwrot całości lub części
kwoty tych transakcji na rachunek Karty lub w gotówce.
3. Weryfikacja spełnienia przez Uczestników warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie nastąpi do
21 dni roboczych od zakończenia Okresu trwania Promocji. Przekazanie nagród nastąpi w ciągu 60 dni
od daty zakończenia Okresu trwania Promocji. Nagroda w Konkursie będzie przekazana w formie
przelewu na Konto osobiste Uczestnika, natomiast Nagrody w Promocji będą przekazywane przez Bank
w formie przelewu na rachunek Karty kredytowej Uczestnika.
4. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. Otrzymania nagrody w Promocji wyklucza otrzymanie
nagrody w Konkursie. Otrzymanie nagrody w Konkursie wyklucza otrzymanie nagrody w Promocji.
5. Nagrodzony Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody w Promocji lub Nagrody w
Konkursie na osoby trzecie.
6. Nagrodzony Uczestnik nie może domagać się zamiany Nagrody w Promocji lub Nagrody w Konkursie
na inną.

§6
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Promocji i Konkursu 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 obsługa Klienta oraz wskazane na
stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.
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3. Odpowiedź na reklamację, 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.
§7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w Okresie trwania Promocji oraz Konkursu w oddziałach Banku,
Placówkach Partnerskich oraz na stronie internetowej bzwbk.pl/2015.
2. Bank Zachodni WBK S.A., jako Organizator i administrator danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, że w Okresie trwania Promocji oraz Konkursu będzie
przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu realizacji Promocji i Konkursu oraz przyznawania
Nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania
3. Organizator jest odpowiedzialny za prowadzenie Promocji i Konkursu oraz ich prawidłowy przebieg.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Promocji.
5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie 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.

