
 

 

Załącznik do Uchwały nr 15/11/2017   

Zarządu Banku Spółdzielczego Duszniki 

z dnia 07.04.2017r.  

 

 

REGULAMIN  

promocji „Płać telefonem i odbierz nagrodę”  
w  Banku Spółdzielczym Duszniki 

 

 

§ 1. Organizator promocji 

1. Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady 

prowadzenia promocji „Płać telefonem i odbierz nagrodę” w Banku Spółdzielczym 

Duszniki. 

2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy Duszniki z siedzibą w Szamotułach,        

ul. Rynek 7, 64-500 Szamotuły wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000085952, NIP 787-11-41-078, REGON 

000506047, zwany dalej „Bankiem”.  

3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Celem Promocji jest zwiększenie aktywności klientów Banku posiadających rachunek 

oszczędnościowo – rozliczeniowy w pakiecie „Debiut” w zakresie dokonywania 

transakcji kartami płatniczymi mobilnymi VISA.    

5. Promocja trwa od dnia 10.04.2017r. do dnia 31.10.2017r. 

§ 2. Definicje 

Występujące w treści Regulaminu określenia oznaczają:  

1) Karta – karta płatnicza mobilna VISA wydana przez Bank do rachunku 

oszczędnościowo – rozliczeniowego w pakiecie „Debiut”,  

2) Rachunek – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w pakiecie „Debiut”  

z dostępem do bankowości elektronicznej,  

3) Klient – konsument, który jest posiadaczem Karty, na podstawie zawartej z Bankiem 

umowy,  

4) Promocja – promocja „Płać telefonem i odbierz nagrodę”,  



 

 

5) Transakcja – transakcja dokonywana przy użyciu Karty, w punktach usługowo - 

handlowych,  

6) Uczestnik – Klient, który spełnił warunki uczestnictwa w Promocji.  

 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa 

1. Promocją objęci są Klienci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:  

1)  są osobą fizyczną w wieku powyżej 13 lat i nie ukończyły 25 roku życia,  

2) w czasie trwania Promocji posiadają bądź założą Rachunek,  

3) dokonają minimum po trzy transakcje kartą płatniczą mobilna VISA w dwóch 

kolejnych miesiącach kalendarzowych po aktywacji karty,  

4) pozostaną Klientem, co najmniej do dnia wydania nagrody,  

5) nie są pracownikami Banku, niezależnie od formy zatrudnienia.  

2. Z Promocji wyłączone są transakcje:  

1) zwrócone lub sporne, 

2) druga i kolejne wykonane jednego dnia w tym samym punkcie handlowo-

usługowym.  

3. Przystępujący do Promocji Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu, składając 

oświadczenie w tym zakresie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 4. Nagrody 

1. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Promocji.  

2. Nagrodą w Promocji jest kwota 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), którą 

Organizator zasili Rachunek Klienta, do którego została wydana Karta i spełnione 

warunki zawartych w § 3.  

3. Przekazanie nagrody następuje najpóźniej do 20 dnia kalendarzowego po spełnieniu 

warunków Promocji.  

§ 5. Reklamacje 

1. Reklamacje Klientów związane z Promocją przyjmowane są przez Bank na adres 

siedziby Banku tj. Bank Spółdzielczy Duszniki, ul. Rynek 7, 64-500 Szamotuły lub adres 

poczty elektronicznej: sekretariat@bsduszniki.com.   



 

 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres poczty 

elektronicznej Klienta składającego reklamację oraz opis przedmiotu reklamacji.  

3. Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni  

od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Bank informuje Klienta 

korespondencyjnie, telefonicznie lub na wskazany przez Klienta adres poczty 

elektronicznej.   

4. Postępowanie reklamacyjne Banku nie wyłącza roszczeń Klienta przewidzianych  

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

 

 § 6. Postanowienia końcowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych jest Bank.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane 

przez Bank w celu przeprowadzenia Promocji. Klientowi przysługuje prawo dostępu  

do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu  

  

……………………..………, dn. ……………………..r. 

  
…………………………………… 
(imię i nazwisko Uczestnika) 

  

 
………………………………………… 

(nr pesel Uczestnika) 

  

 
………………………………………… 
(nr modulo Uczestnika) 

  

OŚWIADCZENIE 

  

Wyrażam zgodę na udział w Promocji „Płać telefonem i odbierz nagrodę”  

w Banku Spółdzielczym Duszniki. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em* się  

oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji. 

  



 

 

 
   ………………………………………. 

    (podpis Uczestnika) 
 

 

 

  

…………………………………………… 
(podpis i stempel pracownika Banku) 

  

*niepotrzebne skreślić 


