Regulamin promocji
„Podwójne korzyści dla Uczestników Klubu Korzyści”
(„Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne

1.

Organizatorem działań promocyjnych pod hasłem „Podwójne korzyści dla Uczestników Klubu Korzyści”
składających się z:
a.

Promocji „Depozyt Plus na 6 miesięcy z Premią”

b.

Akcji „Klub Korzyści”

zwanych łącznie „Promocją”
oraz fundatorem Premii 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 47.665.426 zł
wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.
2.

Partnerem działań promocyjnych jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 18B, 02676 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 114.417.400 zł wpłacony w całości NIP: 521-30-92-922, zwana dalej
„Partnerem” lub „Bankiem”.

3.

Działania w ramach Promocji mające na celu promocję produktów Partnera, zostaną przeprowadzone na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora
pod adresem URL: https://lokata2.zpremia.pl, zwanego dalej „Serwisem Promocji”, za pomocą
dedykowanej do tego celu aplikacji promocyjnej, zwanej dalej „Aplikacją Promocji”. Promocja trwa od
20.09.2017 roku do 22.10.2017 roku.

4.

Działania w ramach Akcji Klub Korzyści mają na celu promocję produktów Partnera, przekazanie
Uczestnikom informacji na temat oferty Partnera oraz zachęcenie do korzystania z niej. Akcja Klub Korzyści
prowadzona jest na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL:
https://bank.zpremia.pl/klub. Zasady funkcjonowania Akcji Klub Korzyści, uczestnictwa w Akcji Klub
Korzyści oraz ochrony danych uczestników Akcji Klub Korzyści zostały opisane w Regulaminie Akcji Klub
Korzyści, który uczestnik niniejszych działań promocyjnych jest zobowiązany również przestrzegać.
Regulamin Akcji Klub Korzyści stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu Promocji, jest dostępny pod
adresem URL: https://bank.zpremia.pl/klub/static/panel/images/Regulamin_Klub_Korzysci.pdf, na stronie
Promocji i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

5.

Poprzez uczestnictwo w Promocji uzyskuje się możliwość otrzymania jednorazowej Premii finansowej w
wysokości 65 zł.

6.

Do otrzymania Premii konieczna jest rejestracja w Akcji Klub Korzyści i przestrzeganie postanowień
Regulaminu Akcji Klub Korzyści. Uczestnictwo w Akcji Klub Korzyści jest dobrowolne, jednak brak rejestracji
w Akcji Klub Korzyści uniemożliwia udział w Promocji i tym samym wypłatę Premii.

7.

Niniejszy Regulamin wraz z Regulaminem Akcji Klub Korzyści stanowią podstawę organizacji działań
promocyjnych, określają prawa i obowiązki Uczestników.
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8.

Niniejszy Regulamin oraz Regulamin Akcji Klub Korzyści są dostępne w siedzibie Organizatora oraz na
stronie Serwisu i Serwisu Promocji przez cały czas trwania promocji.

9.

Przystępując do Promocji Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym
Regulaminie oraz Regulaminie Akcji Klub Korzyści.

§2. Definicje
Aplikacja – dedykowana aplikacja w serwisie internetowym Organizatora Akcji, umożliwiająca rejestrację do
uczestnictwa w Akcji Klub Korzyści;
Aplikacja Promocji – dedykowana aplikacja w serwisie internetowym Organizatora promocji, umożliwiająca
rejestrację do uczestnictwa w Promocji
Bank – Partner Promocji, Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
Regulamin – niniejszy Regulamin działań promocyjnych pod hasłem „Podwójne korzyści dla Uczestników
Klubu Korzyści”
Regulamin Akcji Klub Korzyści – Regulamin Akcji Klub
bank.zpremia.pl/klub/static/panel/images/Regulamin_Klub_Korzysci.pdf

Korzyści

dostępny

pod

URL:

Obecny Klient Banku – osoba, która posiada Konto Jedyne w Banku otwarte w ramach poprzednich akcji
organizowanych wspólnie przez Organizatora i Partnera wymienionych w § 3 pkt. I ust. 1, lit. a;
Premia – kwota w wysokości 65 zł przekazana Uczestnikowi, który spełnił warunki Promocji.
Saldo depozytów – kwota środków pieniężnych zgromadzonych przez Uczestnika na wszystkich kontach
i wszystkich lokatach dostępnych w ofercie Banku na dzień 19.09.2017 roku;
Serwis Promocji– strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem URL: https://lokata2.zpremia.pl,
z dedykowaną Aplikacją Promocji umożliwiającą rejestrację w Promocji;
System Bankowości Elektronicznej – system służący do świadczenia przez Bank usług poprzez zdalne kanały
dostępu;
Uczestnik – osoba biorąca udział w Promocji, wskazana w § 3 Regulaminu;
Utrzymanie lokaty – utrzymanie aktywnej umowy lokaty: Depozyt Plus na 6 miesięcy w kwocie minimum 8 000
zł, założonej w ramach Promocji przez co najmniej 90 dni licząc od dnia założenia;
Utrzymanie zwiększonego salda depozytów – utrzymanie kwoty środków zgromadzonych na wszystkich
kontach i wszystkich lokatach na dzień 19.09.2017 roku, w tym założonej w ramach Promocji lokaty: Depozyt
Plus na 6 miesięcy w kwocie minimum 8 000 zł przez minimum 30 dni licząc od dnia zwiększenia salda
depozytów;
Zwiększenie salda depozytów – zwiększenie kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich
kontach i wszystkich lokatach dostępnych w ofercie Banku na dzień 19.09.2017 roku, poprzez założenie co
najmniej jednej lokaty: Depozyt Plus na 6 miesięcy na kwotę minimum 8 000 zł.
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§3. Uczestnictwo w Promocji
I.
1.

Uczestnicy

Uczestnikami mogą być:
a.

obecni klienci Banku, którzy posiadają aktualną zgodę na przesyłanie informacji handlowych
o ofercie Banku za pomocą poczty elektronicznej i wiadomości SMS, oraz na przetwarzanie danych
za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego Banku
a także posiadają aktywne Konto Jedyne w Banku otwarte w ramach jednej z niżej wymienionych
poprzednich akcji organizowanych wspólnie przez Organizatora i Bank (Obecny Klient Banku)
I.

Akcja promocyjna „Lokata Toyota Bank z premią” URL: lokata35.zpremia.pl;

II.

Akcja promocyjna „SUPER DUET” URL: lokata325.zpremia.pl;

III.

Akcja promocyjna „SUPER DUET edycja 2” URL: lokata6m.zpremia.pl;

IV.

Akcja promocyjna „SUPER DUET edycja 3” URL: lokata.zpremia.pl;

V.

Akcja promocyjna „Bądź aktywny – załóż nowy depozyt” URL: aktywni.zpremia.pl;

VI.

Promocja „Tankuj korzyści z Toyota Bank” URL: tankujkorzysci.zpremia.pl

VII.

Promocja „Lokata 130 dni z premią” URL: lokata130dni.zpremia.pl

VIII.

Akcja promocyjna „Aktywni zyskują” URL: aktywnizyskuja.zpremia.pl

IX.

Akcja promocyjna „Zarabiaj z duetem korzyści” URL: duetlokat1.zpremia.pl

X.

Akcja promocyjna „Duet lokat z Premią dodatkową od Groupon” URL:
duetlokat1groupon.zpremia.pl

XI.

Akcja promocyjna „Lokata 160 dni z premią dla Uczestników Klubu Korzyści” URL:
http://lokata1.zpremia.pl

(zwani dalej „Uczestnikami”)
2.

3.

Uczestnikami Promocji nie mogą być:
a.

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

b.

pracownicy Partnera;

c.

osoby, które w terminie od 1.01.2016 roku do 19.09.2017 roku rozwiązały z Bankiem umowę
o prowadzenie Konta Jedynego.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza,
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.
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II.

1.

Przystąpienie do Promocji

Uczestnik, w celu przystąpienia do Promocji i otrzymania Premii powinien spełnić wszystkie warunki
przedstawione poniżej z zachowaniem ich kolejności:
i.

w terminie od dnia 20.09.2017 roku do dnia 22.10.2017 roku na stronie Serwisu Promocji
URL: https://lokata2.zpremia.pl zarejestrować się w Aplikacji Promocji podając imię, nazwisko
oraz adres e-mail;

ii.

w Aplikacji Promocji kliknąć w przycisk „Mam Konto Jedyne w Toyota Bank”, który
przekieruje Uczestnika na stronę Partnera;

iii.

na stronie Partnera do dnia 22.10.2017 wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego
pola, na przekazywanie przez Bank Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową,
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Promocji, w szczególności przyznawania oraz wydawania Premii Klientom
Banku, będącym Uczestnikami Promocji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale brak
wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji;

iv.

posiadać aktualną zgodę (wyrażoną we wcześniejszych akcjach wskazanych w § 3, pkt. I, ust.
1, lit. a) na przesyłanie informacji handlowych o ofercie Banku za pomocą poczty
elektronicznej i wiadomości SMS, oraz na przetwarzanie danych za pomocą
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego Banku.
Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji;

v.

za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej na stronie Partnera pod adresem:
konto.toyotabank.pl do dnia 6.11.2017 roku zwiększyć Saldo depozytów posiadanych
w Banku na dzień 19.09.2017 roku (tj. kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na
wszystkich kontach i wszystkich lokatach w Banku we wskazanym dniu) poprzez założenie co
najmniej jednej lokaty Depozyt Plus na 6 miesięcy na kwotę minimum 8 000 zł i utrzymać
ww. lokatę przez co najmniej 90 dni od dnia jej założenia (Utrzymanie lokaty). UWAGA:
oprocentowanie lokaty Depozyt Plus na 6 miesięcy w wysokości 2,00% założonej w ramach
Promocji do dnia 6.11.2017 roku gwarantowane jest w całym okresie jej trwania;

vi.

przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia założenia lokaty: Depozyt Plus na 6 miesięcy,
utrzymać powiększone o kwotę min. 8 000 zł saldo wszystkich depozytów, które Obecny
Klient posiadał w Banku w dniu 19.09.2017 roku (Utrzymanie zwiększonego salda
depozytów). Zwiększone saldo depozytów rozumiane jest jako kwota środków pieniężnych
zdeponowanych na wszystkich kontach i lokatach Obecnego Klienta Banku na dzień
19.09.2017 roku powiększone o kwotę min. 8 000 zł wynikającą co najmniej z jednej lokaty
Depozyt Plus na 6 miesięcy założonej w ramach Promocji;

vii.

do dnia 30.10.2017 roku, zarejestrować się w Akcji Klub Korzyści. Rejestracja w Akcji Klub
Korzyści możliwa będzie po otrzymaniu przez Uczestnika Zaproszenia wraz z linkiem do
Aplikacji. Zaproszenie zostanie przesłane przez Organizatora na adres e-mail Uczestnika, który
został podany podczas rejestracji w Aplikacji Promocji. Szczegóły dotyczące rejestracji
i udziału w Akcji Klub Korzyści przedstawione są w §4 ust. 2 do 6 Regulaminu Akcja Klub
Korzyści,
dostępnym
w
siedzibie
Organizatora
i
pod
linkiem
https://bank.zpremia.pl/klub/static/panel/images/Regulamin_Klub_Korzysci.pdf.
Jeśli Uczestnik jest już zarejestrowany w Akcji Klub Korzyści przed dniem 20.09.2017 jego
konto w Aplikacji zachowuje ważność i nie musi się rejestrować po raz kolejny.

viii.

utrzymać aktywne Konto Jedyne co najmniej do dnia otrzymania Premii, tj. do dnia
16.03.2018 roku.
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III.

Główne cechy produktów

Poniżej zostały przedstawione główne cechy produktów Partnera, które występują w Promocji.
Szczegółowe zasady i warunki prowadzenia Produktów dostępne są w procesie ich zakupu u Partnera
Promocji.
Konto Jedyne:
a.

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony wraz z rachunkiem oszczędnościowym,

b.

waluta: PLN,

c.

oprocentowanie: zmienne,

d.

kapitalizacja odsetek: miesięczna.

Depozyt Plus na 6 miesięcy
a.

waluta: PLN;

b.

minimalna kwota lokaty: 5 000 zł;

c.

okres lokaty: 6 miesięcy;

d.

oprocentowanie: 2,00% stałe;

e.

kapitalizacja odsetek: na koniec okresu lokaty;

f.

w przypadku zerwania lokaty przed terminem Bank wypłaca 0,1 wartości należnych odsetek;

g.

możliwość założenia lokaty z kanału elektronicznego Systemu Bankowości Elektronicznej.

§ 4. Ogólne warunki Promocji

1.

Uczestnicy, którzy spełnią warunki wymienione w § 3 i § 4 Regulaminu otrzymają jednorazową Premię
finansową w wysokości 65 zł

2.

Niezależnie od liczby założonych lokat Depozyt Plus na 6 miesięcy Uczestnik ma prawo do otrzymania
jednej Premii określonej w § 4ust. 1

3.

Do dnia 26.02.2018 roku Organizator powiadomi Uczestników o przyznaniu Premii, przesyłając wiadomość
e-mail, na adres wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji w Aplikacji Promocji.

4.

Wypłata Premii nastąpi do dnia 16.03.2018 roku.

5.

Po otrzymaniu od Organizatora powiadomienia o przyznaniu Premii Uczestnik, do dnia 4.03.2018 roku
powinien zalogować się w Aplikacji Promocji URL: https://lokata2.zpremia.pl i uzupełnić następujące dane
osobowe: imię, nazwisko, numer swojego aktywnego Konta Jedynego (na który zostanie przekazana
Premia finansowa) oraz adres zamieszkania.
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6.

Premia zostanie wypłacona przelewem bankowym na Konto Jedyne Uczestnika, wyłącznie w postaci
określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości przekazania jej równowartości innemu Uczestnikowi
lub zamiany na inną formę premii.

7.

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 Promocji lub próbie takich działań, mających na celu ominiecie zabezpieczeń,
fałszowanie wyników lub innych danych, w szczególności przez stosowanie niedozwolonego
oprogramowania lub skryptów, mogą zostać wykluczeni z Promocji.

§ 5. Zwrot opłaty za prowadzenie Konta Jedynego

Dla Uczestników Promocji Bank przygotował specjalną ofertę dotyczącą zwrotu opłaty za prowadzenie Konta
Jedynego.
Zwrot opłaty za prowadzenie Konta Jedynego nastąpi, jeśli Uczestnik spełni łącznie następujące warunki:
a.

W terminie od dnia 20.09.2017 roku do dnia 22.10.2017 roku na stronie Serwisu Promocji
URL: http://lokata2.zpremia.pl zarejestruje się w Aplikacji Promocji podając: imię, nazwisko
oraz adres e-mail;

b.

Weźmie udział w Promocji i spełni warunki dotyczące wypłaty Premii;

c.

Utrzyma aktywną lokatę: Depozyt Plus na 6 miesięcy

d.

Nie skorzystał z oferty dotyczącej zwrotu opłaty za prowadzenie Konta Jedynego w ramach
promocji Duet Lokat.

Zwrot opłaty za prowadzenie Konta Jedynego nastąpi za te miesiące kalendarzowe, w których Uczestnik
posiadał aktywną lokatę Depozyt Plus na 6 miesięcy nie dłużej jednak niż do 31.03.2018 roku. Zwrot opłaty
nastąpi przelewem bankowym na Konto Jedyne Uczestnika do 15-go dnia roboczego miesiąca następującego
po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki do zwrotu.

§ 6. Rezygnacja z udziału w Promocji
1.

Rezygnacja z Promocji wymaga złożenia jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie powinno zostać
wysyłane pocztą lub kurierem albo doręczone osobiście na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732
Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: lokata2@bankzpremia.pl.

2.

Rezygnacja Uczestnika z Promocji nie oznacza automatycznego rozwiązania umów zawartych na produkty
Partnera. W przypadku rezygnacji z udziału w Promocji zawarte przez Uczestnika umowy na produkty
Partnera pozostają w mocy. Wyżej wymienione umowy mogą być rozwiązane na warunkach w nich
wskazanych, w tym, jeżeli nie upłynął jeszcze ustawowy termin na odstąpienie od danej umowy, Uczestnik
może również skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
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§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać pisemnie do Organizatora na adres:
Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres lokata2@bankzpremia.pl.

2.

Reklamacje powinny zawierać dokładny opis oraz powód reklamacji.

3.

Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację,
a w przypadku jego braku na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Aplikacji Promocji. W przypadku
uznania reklamacji, Premia zostanie przekazana na Konto Jedyne Uczestnika w ciągu maksymalnie 10 dni
od daty wypełnienia przez Uczestnika danych niezbędnych do wypłaty Premii, takich jak imię, nazwisko,
adres zamieszkania oraz nr Konta Jedynego w Toyota Bank (o ile dane te nie są już dostępne
Organizatorowi).

4.

Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia roszczeń w sądzie
powszechnym.

§8. Ochrona danych osobowych

1.

Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Promocji, będą wykorzystywane wyłącznie w celach
związanych z realizacją Promocji, przez Organizatora oraz Partnera, a pod warunkiem udzielenia przez
Uczestnika odrębnej, dobrowolnej zgody, także dla celów marketingowych Organizatora.

2.

Dane osobowe Uczestników Promocji, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732
Warszawa. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika zgodnie z §3 pkt II.1..iii
niniejszego Regulaminu jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676
Warszawa.

3.

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

4.

Przetwarzanie danych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz
opracowywanie danych osobowych.

5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji.

§9. Informacje dotyczące sposobu kontaktowania się
Uczestnika z Organizatorem
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z Promocją, prosimy o kontakt na adres: Agora
S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa, adres poczty elektronicznej do kontaktu: lokata2@bankzpremia.pl,
numer telefonu do kontaktu +48 22 555 5452 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem
taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych).
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§10. Podatki
Wartość Premii w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21
ust.1 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r.,
poz.361 z późn. zm.).

§11. Postanowienie różne
1.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2017, poz. 459 z późn. zm.).
Zastosowanie ma również Regulamin świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A.

2.

Promocja uregulowana niniejszym Regulaminem nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. Zm).

Regulamin wchodzi w życie z dniem [20.09.2017] r.
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