Regulamin akcji promocyjnej „Promocja SUPER DUET edycja 3”
(„Regulamin”)
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem akcji promocyjnej „Promocja SUPER DUET edycja 3” zwanej dalej „Akcją” oraz
fundatorem premii gwarantowanej jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944,
kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana
dalej „Organizatorem”.

2.

Partnerem Akcji jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 18B, 02-676
Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 51233, kapitał zakładowy w wysokości 71.000.000 zł wpłacony w całości NIP: 521-30-92-922,
zwana dalej „Partnerem ” lub „Bankiem”.

3.

Akcja mająca na celu promocję produktów Partnera, zostanie przeprowadzona na stronach serwisu
internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL:lokata.zpremia.pl, zwanego dalej
„Serwisem”, za pomocą dedykowanej do tego celu aplikacji promocyjnej, zwanej dalej „Aplikacją”.
Rejestracja Uczestników trwa od 10.09.2015 roku do 30.09.2015 roku.

4.

Poprzez uczestnictwo w Akcji uzyskuje się możliwość otrzymania premii gwarantowanej za założenie
w Banku Konta Jedynego oraz założenie i dotrzymanie terminu następujących lokat: Plan depozytowy
na 80 dni oraz Depozyt Plus na 6 miesięcy. Lokaty - w dalszej części Regulaminu będą określane jako
„Plan depozytowy na 80 dni” oraz „Depozyt Plus”.

5.

Rozstrzygnięcie Akcji (powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania premii gwarantowanej)
nastąpi do dnia 08.03.2016 roku. O przyznaniu premii gwarantowanej uczestnik Akcji zostanie
powiadomiony przez Organizatora poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przy
rejestracji. Warunkiem otrzymania premii gwarantowanej jest łączne spełnienie warunków wskazanych
w § 2 i § 3 Regulaminu.

6.

Regulamin stanowi podstawę organizacji Akcji, określa prawa i obowiązki jej Uczestników.

7.

Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Akcji
1.

Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w
niniejszym Regulaminie, jak również spełniające warunki określone w Regulaminie świadczenia usług
dla konsumentów dotyczące produktów wskazanych w § 1 ust. 4, zamieszczonym na stronie Partnera
pod adresem:
http://toyotabank.pl/_files/new/Regulamin_dla_konsumentow_od_1kwietnia(18grudnia).pdf
(zwani dalej „Uczestnikami”)

2.

Uczestnikami Akcji nie mogą być:
a)

pracownicy/współpracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz
rodzeństwo,

b) pracownicy Partnera,
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c)

3.

klienci Partnera, posiadający przed dniem 10.09.2015 roku Konto Jedyne i/lub Plan
Depozytowy na 80 dni i/lub Depozyt Plus na okres 6 miesięcy.

Poprzez rejestrację w Akcji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym
Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Akcji.
§ 3. Zasady udziału w Akcji

1.

Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
a)

w terminie od dnia 10.09.2015 roku do dnia 30.09.2015 roku na stronie Serwisu
URL: lokata.zpremia.pl zarejestrować się i założyć swój profil w Aplikacji poprzez podanie
adresu email;

b) potwierdzić rejestrację w sposób wskazany na stronie Serwisu;
c)

kliknąć w aktywny link udostępniony w Serwisie, który przekieruje Uczestnika na stronę
serwisu Partnera, dostępną pod adresem: URL: wnioski.toyotabank.pl

d) przejść przez następujący proces założenia produktów Partnera:
i.

wypełnić wymagane dane w formularzu w celu złożenia wniosku o Konto Jedyne.
Wymagane dane to m. in.: dane osobowe, numer dowodu osobistego, dane adresowe
i kontaktowe. Prawidłowe wypełnienie formularza jest potwierdzany poprzez
wysłanie przez Bank na wskazany adres e-mail Uczestnika potwierdzenia złożenia
wniosku o Konto Jedyne wraz z numerem wniosku oraz datą złożenia;

ii.

wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych o ofercie Banku za pomocą
poczty elektronicznej i wiadomości SMS, oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu
bezpośredniego Banku;

iii.

w ciągu 2 dni roboczych od złożenia wniosku Bank skontaktuje się z Uczestnikiem na
podany we wniosku numer telefonu, aby potwierdzić złożenie wniosku i umówić
Uczestnika na wizytę kuriera w celu podpisania umowy Konta Jedynego. Następnie w
ciągu 3 dni roboczych od daty rozmowy, za pośrednictwem kuriera Bank wysyła
umowę na wskazany we wniosku adres. Bank potwierdza uruchomienie Konta
Jedynego wysyłając wiadomość sms na nr telefonu Uczestnika podany we Wniosku.

iv.

W terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dacie aktywacji
Konta Jedynego, jednak nie później niż do 29.10.2015 roku Uczestnik założy za
pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej minimum jedną lokatę Plan
Depozytowy na 80 dni (kwota minimalna jednej lokaty 3000 zł, kwota maksymalna
jednej lokaty 7000 zł). Oprocentowanie lokaty Plan Depozytowy na 80 dni w
wysokości 2,75% jest gwarantowane do dnia 29.10.2015 roku.

v.

W terminie do 30 dni kalendarzowych od daty uruchomienia Planu Depozytowego na
80 dni, jednak nie później niż do 28.11.2015 roku za pośrednictwem Systemu
Bankowości Elektronicznej Uczestnik założy lokatę Depozyt Plus (kwota minimalna
jednej lokaty 5000 zł). Oprocentowanie lokaty Depozyt Plus w wysokości 2,35% jest
gwarantowane (maksymalnie do kwoty 50 000 zł) do dnia 28.11.2015 roku.

e)

utrzymać saldo minimum 3000 zł na lokacie Plan Depozytowy na 80 dni przez wymagany
okres 80 dni;

f)

utrzymać saldo minimum 5000 zł na lokacie Depozyt Plus przez minimum pełne 3 miesiące
(licząc od dnia uruchomienia lokaty);
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g) utrzymać aktywne Konto Jedyne do dnia wypłaty premii, tj. do dnia 31.03.2016 roku;
h) po otrzymaniu od Organizatora powiadomienia o zakwalifikowaniu do otrzymania premii
gwarantowanej do dnia 18.03.2016 roku należy zalogować się w Aplikacji i uzupełnić
następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer swojego aktywnego Konta Jedynego
założonego podczas Akcji promocyjnej, na który zostanie przekazana premia gwarantowana,
oraz adres zamieszkania.
2.

Lokatę Plan Depozytowy na 80 dni oraz Lokatę Depozyt Plus Uczestnik może założyć po
uruchomieniu Konta Jedynego poprzez System Bankowości Elektronicznej Banku. Jeden Uczestnik
może założyć do 7 (siedmiu) Lokat Plan Depozytowy na 80 dni, w przypadku Konta Wspólnego
współposiadacze mogą posiadać jednocześnie do 7 (siedmiu) lokat Plan Depozytowy na 80 dni. W
przypadku Lokaty Depozyt Plus Uczestnik może założyć dowolną ilość Lokat. Liczba założonych lokat
nie wpływa na wysokość premii gwarantowanej przyznawanej w Akcji.

3.

Do dnia 08.03.2016 roku Organizator powiadomi Uczestników o przyznaniu premii gwarantowanej, o
której mowa w § 4 ust 1, przesyłając wiadomość e-mail, na adres wskazany przez Uczestnika.

4.

Organizator zastrzega, iż wnioski o zawarcie umowy dotyczącej Konta Jedynego składane z innego
źródła w Internecie, niż za pośrednictwem Serwisu, jak również wnioski złożone po 30.09.2015 r. nie
będą brały udziału w Akcji.

§ 4. Przedmiot Akcji
1.

Uczestnicy, którzy spełnią łącznie wszystkie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu otrzymają
premię gwarantowaną o wartości 140 zł (słownie złotych: sto czterdzieści), która zostanie przekazana
na rachunek Uczestnika, wskazany zgodnie z § 3 ust. 1, lit. h Regulaminu. Niezależnie od liczby
założonych lokat Uczestnik ma prawo do wypłaty jednej premii gwarantowanej w wysokości
określonej powyżej.

2.

Premia gwarantowana zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do dnia 31.03.2016 roku.

3.

Jeżeli Uczestnik Akcji nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 Regulaminu, nie
nabywa prawa do premii gwarantowana, o której mowa w ust. 1 powyżej.

4.

Premia gwarantowana zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości
przekazania jej równowartości innemu Uczestnikowi lub zamiany na inną formę premii.

5.

Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że ich działania są niezgodne z
Regulaminem lub przepisami prawa, lub których działanie ma na celu niezgodną z Regulaminem
ingerencję w mechanizm Akcji lub próbie takich działań, mogą zostać wykluczeni z Akcji.

§ 5. Główne cechy produktów
Konto Jedyne
a.
b.
c.
d.

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony wraz rachunkiem oszczędnościowym,
waluta PLN,
oprocentowanie: zmienne,
kapitalizacja odsetek: miesięczna
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Lokata Plan Depozytowy na 80 dni
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

waluta: PLN,
minimalna kwota jednej lokaty: 3000 zł,
maksymalna kwota jednej lokaty: 7000 zł,
maksymalna ilość lokat dla jednego klienta wynosi 7 na maksymalną łączną kwotę 49 000 zł
(w przypadku Konta Wspólnego współposiadacze mogą posiadać jednocześnie 7 lokat)
okres lokaty: 80 dni,
oprocentowanie 2,75% stałe,
kapitalizacja odsetek: na koniec okresu lokaty
w przypadku zerwania lokaty przed terminem Bank nie wypłaca odsetek
możliwość założenia lokaty tylko z kanału elektronicznego Systemu Bankowości
Elektronicznej.
Lokata Depozyt Plus na 6 miesięcy

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

waluta: PLN,
minimalna kwota jednej lokaty: 5000 zł,
okres lokaty: 6 miesięcy,
oprocentowanie 2,35% stałe,
kapitalizacja odsetek: na koniec okresu lokaty
w przypadku zerwania lokaty przed terminem Bank wypłaca 0,1 należnych odsetek
możliwość założenia lokaty tylko z kanału elektronicznego Systemu Bankowości
Elektronicznej.
§ 6. Ochrona danych osobowych

1.

Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Akcji, będą wykorzystywane wyłącznie w celach
związanych z realizacją Akcji promocyjnej przez Organizatora, a pod warunkiem udzielenia przez
Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora.

2.

Dane osobowe Uczestników Akcji, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz.
926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10,
00-732 Warszawa.

3.

Uczestnik Akcji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Akcji.
§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1.

Reklamacje związane z Akcją należy składać Organizatorowi za pośrednictwem Aplikacji w terminie
14 (czternastu) dni od daty wysłania przez Organizatora wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust 3
Regulaminu.

2.

Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom.

3.

Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres email
wskazany podczas rejestracji Uczestnika w Aplikacji.
§ 8. Rezygnacja z Akcji

1.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od rejestracji
w Aplikacji bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
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2.

Rezygnacja z Akcji zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia jednoznacznego oświadczenia na piśmie w
terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Oświadczenie powinno zostać wysyłane pocztą na adres Agora
S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: performance@agora.pl.
Uczestnik może skorzystać ze wzoru oświadczenia dostępnego pod adresem URL:
lokata.zpremia.pl/promocja/kontakt/, przy czym skorzystanie ze wzoru nie jest jednak obowiązkowe.

3.

Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Akcji, traci prawo do otrzymania premii gwarantowanej o której
mowa w § 4.
§ 9. Informacje dotyczące sposobu kontaktowania się Uczestnika z Organizatorem

1.

Prosimy o kontakt na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa, adres poczty elektronicznej
do kontaktu: zpremia@agora.pl, numer telefonu do kontaktu +48 22 555 53 21 (opłata za zwykłe
połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych).

§ 10. Podatki
1.

Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych premia jest wartością wolną od podatku dochodowego.
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