
 

 

 

 

Regulamin promocji „200 zł na start w Inteligo” 

 
§ 1. 

Nazwa promocji 
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) „200 zł na start w Inteligo”. Promocja jest organizowana  
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. 

§ 2. 
Organizator 

1. Promocja organizowana jest przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438;  
NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, zwaną dalej „Bankiem”. 

2. Administratorem danych osobowych podanych w czasie składania wniosku otwarcia konta Inteligo osób biorących udział w Promocji jest Bank. Dane te będą 
przetwarzane wyłącznie przez Bank w związku z niniejszą Promocją (nie będą przetwarzane przez administratora strony WWW za pośrednictwem, której skorzystano  
z Promocji). Uczestnikowi Promocji (zwanemu dalej „Uczestnikiem”) przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych  
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich 
niepodanie uniemożliwi udział w Promocji. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,  
w szczególności w ustawie Prawo bankowe. Administrator danych osobowych przekazanych podczas rejestracji i korzystania z serwisu internetowego 
http://www.groupon.pl/ i zasady ich przetwarzania wskazane są na stronach http://www.groupon.pl/ 

§ 3. 
Czas trwania 

1. Promocja trwa od dnia 9.04.2014 r. do dnia 21.07.2014 r. 
2. Okres na składanie wniosków internetowych, o których mowa w § 4 pkt 3 ppkt 2 trwa od dnia 9.04.2014 r. do dnia 20.04.2014 r.  

§ 4. 
Warunki promocji 

1. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne uprawnione do zawarcia umowy Konta Inteligo (indywidualnego oraz wspólnego), dalej także „Rachunek”,  
na zasadach określonych w „Ogólnych warunkach prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont 
Inteligo”, które w okresie ostatnich trzech lat liczonych od daty startu Promocji nie posiadały żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku i w dniu 
przystąpienia do Promocji nie posiadają żadnego konta Inteligo, ani złożonego wcześniej wniosku o otwarcie konta Inteligo (indywidualnego oraz wspólnego), będącego 
w trakcie rozpatrywania. „Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont 
Inteligo” dostępne są na stronie http://inteligo.pl/ oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Z udziału w Promocji wyłączone są osoby niebędące rezydentami, pracownicy Banku, członkowie najbliższych rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, osoby 
pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym) pracowników Banku oraz obecni klienci Banku. 

3. Uczestnik, aby nabyć prawo do premii (zwanej dalej „Premią”) musi spełnić łącznie wszystkie poniżej wymienione warunki: 
1) być użytkownikiem lub w okresie 9-20.04.2014 r. zarejestrować się, jako użytkownik serwisu http://www.groupon.pl/oraz kupić w okresie 9-20.04.2014 r. kupon 

promocyjny w cenie 5 zł, dostępny na stronie internetowej http://www.groupon.pl/ uprawniający do skorzystania z Promocji;  
2) złożyć w okresie od dnia 9.04.2014 r. do dnia 20.04.2014 r. wniosek internetowy (zwany dalej „Wnioskiem”) o otwarcie Konta Inteligo indywidualnego lub 

wspólnego z kartą debetową Inteligo Visa payWave lub Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje”, za pośrednictwem linku umieszczonego na zakupionym kuponie, 
dostępnym w zakładce „Moje konto” po zalogowaniu do serwisu http://www.groupon.pl/ 

3) najpóźniej do 21.07.2014 r. po złożeniu Wniosku:  
a) zawrzeć umowę Konta Inteligo (indywidualnego lub wspólnego) z kartą debetową Inteligo Visa, 
b) dokonać co najmniej dwóch transakcji bezgotówkowych kartą debetową Inteligo Visa wydaną do Rachunku w okresie jednego miesiąca kalendarzowego – 

wykonane transakcje, uprawniające do otrzymania Premii  
i) muszą obciążyć rachunek Uczestnika w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym zostały wykonane, 
ii) nie mogą być transakcjami zwróconymi na rachunek Uczestnika, 

4) w dniu przyznania nagrody być posiadaczem jednej z kart debetowych Inteligo Visa wydanych do Rachunku, o których mowa w pkt 3 ppkt 3 niniejszego 
paragrafu. 

§ 5. 
Premia 

1. W ramach Promocji określonej niniejszym Regulaminem Uczestnikom, którzy spełnią warunki Promocji wskazanej w § 4 wypłacana jest Premia. 
2. W przypadku Konta wspólnego Inteligo prawo do otrzymania Premii nabywa wyłącznie osoba zakładająca konto, w ramach którego zostaną wykonane transakcje,  

o których mowa w § 4. w ust.3 ppkt 3. 
3. Premią są maksymalnie cztery, miesięczne zasilenia nowo otwartego Rachunku Uczestnika kwotą po 50 zł (przez cztery kolejne miesiące kalendarzowe okresu trwania 

Promocji).  Maksymalnie w okresie Promocji każdy Uczestnik może otrzymać 4 premie o łącznej wartości 200 zł.  
4. Wypłata Premii o wartości 50 zł nastąpi do 14 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca, w którym zostały wykonane, rozliczone i zaksięgowane minimum dwie 

transakcje bezgotówkowe jedną z kart debetowych Inteligo Visa wydaną do Rachunku, o których mowa w § 4 pkt 3 ppkt 3. 

§ 6. 
Opodatkowanie premii 

1. Kwoty Premii uzyskanych w Promocji podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 
1991 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 361 ze zm.), (dalej: UPDOF) i stanowią dla Uczestnika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 UPDOF.  

2. Z zastrzeżeniem zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego, Bank zobowiązany jest, na mocy art. 42a UPDOF, do sporządzenia i wysłania na adres 
korespondencyjny Uczestnika oraz właściwemu urzędowi skarbowemu Informację PIT-8C, w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.  

3. W przypadku zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie powyższego obowiązku Bank poinformuje o tym fakcie Uczestników Promocji na swojej 
stronie internetowej http://inteligo.pl/ oraz w wiadomości e-mail dostępnej w poczcie po zalogowaniu do konta Inteligo. 

§ 7.  
Skargi i reklamacje 

1. Uczestnik może złożyć do Banku skargę lub reklamację, nie później niż w ciągu 21 dni od zakończenia Promocji w formie: 
1) pisemnej – osobiście w siedzibie Banku, drogą pocztową, 
2) elektronicznej – drogą mailową, wypełniając formularz w zakładce „Poczta” po zalogowaniu się do swojego konta Inteligo,  
3) ustnej – w kontakcie telefonicznym z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89. 

2. Adresy, numery telefonów oraz formularz elektroniczny do zgłaszania reklamacji dostępne są na stronie internetowej https://inteligo.pl/kontakt/ 
3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Uczestnika, datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznaczne 

sformułowanie roszczenia Uczestnika. 
4. Do złożonej skargi lub reklamacji Uczestnik powinien dołączyć lub przesłać pocztą (w przypadku zgłoszenia telefonicznego) wszelkie dokumenty będące 

podstawą do rozpatrzenia skargi lub reklamacji. 
5. Rozpatrzenie skargi lub reklamacji polega na zbadaniu ich zasadności i ewentualnym podjęciu przez Bank stosownych działań mających na celu usunięcie 

stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn. Po rozpatrzeniu skargi lub reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej albo  
w inny sposób określony przez Uczestnika.  

6. Bank rozpatruje skargi i reklamacje niezwłocznie, nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.  
7. W sprawach skarg i reklamacji dotyczących produktów i usług bankowych Uczestnik, poza uprawnieniami określonymi w niniejszym trybie, ma prawo  

do zwracania się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. Dodatkowo, organami uprawnionymi do pozasądowego rozstrzygania sporów są Bankowy 
Arbitraż Konsumencki. 
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8. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

§ 8. 
Dostępność 

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Banku oraz na stronach http://inteligo.pl/ oraz http://www.groupon.pl/ 

§ 9. 
Regulacje produktowe 

1. Warunki prowadzenia konta zawarte są w umowie konta Inteligo, a także w „Ogólnych warunkach prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę 
Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo”, które są dostępne na stronie http://inteligo.pl/pomoc/pliki-do-pobrania/pliki-do-pobrania/ oraz w siedzibie 
Banku.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w „Ogólnych warunkach prowadzenia rachunków i świadczenia 
usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo” i w umowie konta Inteligo oraz przepisy powszechnie obowiązujące. 

§ 10. 
Akceptacja regulaminu oraz inne promocje 

1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, ofertami specjalnymi oraz programami rekomendacyjnymi Banku. 
 


