Regulamin
Promocji „Pieniądze Cię Lubią!”
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Zakres przedmiotowy
1.

Promocja „Pieniądze Cię Lubią!” stanowi formę sprzedaży premiowej usług finansowych Banku i polega
na przekazaniu na Rachunek, po spełnieniu określonych niniejszym Regulaminem wymogów, Nagrody
Premiowej.

2.

Promocja dotyczy Transakcji dokonanych Kartą przez Posiadacza w okresie trwania Promocji oraz
Limitu w Saldzie Debetowym.

3.

Organizatorem Promocji jest Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. płk. Jana Pałubickiego
2, 80-175 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku - Wydział VII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010260, NIP: 675-000-03-84,
wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 383 339 555,00 złotych polskich

§2
Zakres Podmiotowy
Promocja dotyczy Posiadacza, który spełni łącznie następujące warunki:
1)

w okresie od dnia 2 marca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. otworzy rachunek oszczędnościowo –
rozliczeniowy typu Lubię to! Konto oraz złoży wniosek o Kartę

2)

od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia założenia Rachunku nie był Posiadaczem ani Współposiadaczem
rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku. W przypadku rachunków wspólnych
warunek ten muszą spełniać oboje Współposiadacze

3)

znajduje się na pierwszym miejscu w Umowie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług
bankowości elektronicznej i karty debetowej (dotyczy rachunków wspólnych)
§3
Definicje i wyjaśnienia

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia lub skróty, należy przez nie
rozumieć:
1)

Bank – Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku - Wydział VII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010260, NIP: 675-000-03-84, wysokość
kapitału zakładowego i wpłaconego: 383 339 555,00 złotych polskich.

2)

Karta – pierwsza karta płatnicza debetowa Visa payWave lub Debit MasterCard Lubię!To (również w
formie karty NFC) wydana przez Bank na wniosek Posiadacza, który spełnia warunki określone w §2
niniejszego Regulaminu.

3)

Limit - Limit w saldzie debetowym na Rachunku, przyznany przez Bank w czasie trwania Promocji, na
podstawie Umowy o Limit w saldzie debetowym

4)

Nagroda Premiowa – kwota, którą Bank przekaże na Rachunek z tytułu Transakcji dokonanych za
pomocą Karty, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Wypłata Nagrody Premiowej
ma na celu promocję Banku, tj. zachęcenie do korzystania z Karty i innych usług Banku.

5)

Nagroda Premiowa za Limit - kwota, którą Bank przekaże na Rachunek po spełnieniu warunków
wskazanych w § 5 niniejszego Regulaminu.

6)

Posiadacz - osoba fizyczna, na której wniosek Bank wydał Kartę na zasadach określonych w Umowie
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej,
„Regulaminie kart płatniczych debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych”,
„Regulaminie Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A.” oraz „Taryfie opłat i
prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych”.

7)

Placówka Banku - jednostka organizacyjna Banku BPH S.A. prowadząca bezpośrednią obsługę
Klientów,

8)

Promocja – Promocja „Pieniądze Cię Lubią!”,

9)

Rachunek - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Lubię to! konto o numerze wskazanym w
Umowie łączącej Bank z Posiadaczem, w ciężar którego rozliczane są Transakcje dokonane przy
użyciu Karty oraz opłaty i prowizje związane z używaniem Karty,

10) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Pieniądze Cię Lubią!”,
11) Transakcja – transakcja bezgotówkowa rozumiana jako płatność za towary i usługi przy użyciu Karty
w punktach handlowo-usługowych akceptujących Kartę, znajdujących się na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem Transakcji unieważnionych lub anulowanych.
12) Wyciąg do Rachunku - zbiorcze zestawienie zaksięgowanych w poprzednim okresie rozliczeniowym
na Rachunku rozliczeń pieniężnych oraz należnych Bankowi opłat, prowizji i odsetek wraz z
ustaleniem aktualnej kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku.

Rozdział II
Szczegółowe zasady Promocji
§4
Zasady przyznawania Nagrody Premiowej
1.

Promocja polega na przyznaniu przez Bank Posiadaczowi, który spełni warunki określone w § 2
Regulaminu, Nagrody Premiowej w wysokości 3% wartości Transakcji, nie więcej jednak niż 50 zł w
miesiącu kalendarzowym.

2.

Nagroda Premiowa naliczana jest przez Bank od łącznej wartości Transakcji zaksięgowanych na
Rachunku w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym przekazanie Nagrody Premiowej.

3.

Nagroda Premiowa zostanie przekazana na Rachunek Posiadacza do końca miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym zostały dokonane i zaksięgowane Transakcje.

4.

Nagroda Premiowa będzie przyznawana Posiadaczowi, który spełni warunki Regulaminu, co miesiąc
przez okres 12 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został
wniosek o Kartę.

5.

Nagroda Premiowa przyznawana za dany miesiąc kalendarzowy może zostać pomniejszona o kwotę
anulowanej/unieważnionej Transakcji. Jeżeli zwrot kwoty Transakcji zostanie dokonany po przekazaniu
Posiadaczowi Nagrody Premiowej, to pomniejszeniu ulegnie Nagroda Premiowa za kolejny okres
rozliczeniowy.

6.

Do jednego Rachunku, w tym Rachunku wspólnego, może zostać przyznana tylko jedna Nagroda
Premiowa w miesiącu.

7.

Przyznanie Nagrody Premiowej zostanie podane do wiadomości Posiadacza:
1)

w Systemie Bankowości Internetowej Banku - od drugiego dnia po dacie przekazania Nagrody
Premiowej,

2)

w najbliższym Wyciągu do Rachunku sporządzonym po dacie przekazania Nagrody Premiowej.

§5
Zasady przyznawania Nagrody Premiowej za Limit
1.

Do Rachunku/ Rachunku wspólnego, którego Posiadacz/ Współposiadacze spełnią warunki określone
w § 2, może być przyznana dodatkowo Nagroda Premiowa za Limit - w wysokości 50 zł, jeżeli
Posiadacz/ Współposiadacze spełni/ spełnią łącznie następujące warunki:
1) od dnia 2 marca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. podpisze/ podpiszą umowę o Limit w saldzie
debetowym na Rachunku,
2) w miesiącu przyznawania Nagrody Premiowej, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, Umowa o
Limit w saldzie debetowym będzie obowiązywała i nie będzie w trakcie wypowiedzenia.

2.

Nagroda zostanie przyznana i przekazana na Rachunek Posiadacza/ Współposiadaczy po upływie 6
miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o Limit.

3.

Do jednego Rachunku, w tym Rachunku wspólnego, może zostać przyznana tylko jedna Nagroda
Premiowa za Limit.

Rozdział III
Postanowienia końcowe
§6
Reklamacje
1.

Ewentualne reklamacje związane z niniejszą Promocją mogą być składane:
1)

pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2,

2)

telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej:
www.bph.pl),

3)

w placówkach Banku w formie pisemnej.

2.

Reklamacje powinny być składane niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności budzących wątpliwości
Posiadacza.

3.

Pisemna reklamacja powinna zawierać:

4.

1)

imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację,

2)

numer Umowy/ nr karty,

3)

opis podstawy reklamacji,

4)

wskazanie, że reklamacja dotyczy Promocji „Pieniądze Cię Lubią!”.

Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej
otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na

złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym Posiadacza, wskazując jednocześnie ostateczny termin
udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
5.

W związku z rozpatrywaną reklamacją, Bank może zwrócić się do Posiadacza o dostarczenie
dodatkowych informacji oraz posiadanej przez Posiadacza dokumentacji dotyczącej składanej
reklamacji.

6.

Bank poinformuje Posiadacza o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej (pocztą tradycyjną na adres
podany w reklamacji lub elektroniczną) albo telefonicznej.

§7
Zasady zmiany Regulaminu Promocji
1.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym zamknięcia niniejszej
Promocji, z zachowaniem co najmniej 2 miesięcznego okresu pomiędzy ogłoszeniem zmian, a
wprowadzeniem ich w życie.

2.

Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Bank może skorzystać w przypadku zaistnienia co najmniej
jednej z niżej wymienionych okoliczności:

3.

1)

zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa bezpośrednio dotyczących funkcjonowania
sektora bankowego, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu,

2)

wydania wytycznych, zaleceń lub decyzji przez instytucje nadzorcze, wyroku sądu lub decyzji
administracyjnej, które ze względu na treść wymagają zmiany postanowień Regulaminu,

Bank powiadomi Posiadacza o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie (lub załączenie) informacji
do Wyciągu do Rachunku, na stronie internetowej www.bph.pl oraz zamieszczając komunikat w
systemie internetowym Banku.

§8
Inne postanowienia
1.

Treść Regulaminu Promocji „Pieniądze Cię Lubią!” dostępna jest Placówkach Banku BPH S.A. oraz na
stronie internetowej Banku BPH SA www.bph.pl.

2.

Udział w niniejszej Promocji nie wyłącza prawa do korzystania z innych promocji/konkursów/ofert
specjalnych organizowanych przez Bank, o ile ich regulaminy nie stanowią inaczej.

3.

Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku, 80175 Gdańsk, przy ul. płk. Jana Pałubickiego 2, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod
numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł. Dane
osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Promocją, tj. w celach
związanych z ustaleniem prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, przyznania nagrody,
rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej - zgodnie z odrębnymi
przepisami. Dane osobowe będą pobierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przyznania
nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich
poprawiania oraz żądania usunięcia.

