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Regulamin Promocji 

„Mobilny Bank z premią na Groupon.pl” 
 
 

§1 (nazwa promocji) 
 

Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Mobilny Bank z premią na Groupon.pl”, zwanej dalej Promocją. 
 

§2 (organizator) 
 

Promocja organizowana jest przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, 
00-549, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 1.250.893.080,00, o numerze NIP: 
526-020-58-71, zwany dalej Bankiem. 
 

§3 (czas trwania) 
 

1. Promocja trwa od dnia 21.04.2012 r. do dnia 31.08.2012 r. 
2. Okres na składanie wniosków internetowych, o których mowa w §6 pkt. 2, trwa od dnia 21.04.2012 r. do dnia 

30.04.2012 r. 
 

§4 (uczestnicy) 
 
1. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne uprawnione do zawarcia umowy rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego w złotych (Rachunku) na zasadach określonych w Regulaminie Konta Osobistego, Konta 
Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A, które przed dniem 23 kwietnia 2012 r. 
nie posiadały w Raiffeisen Bank Polska S.A. konta osobistego (Uczestnicy). Z udziału w Promocji wyłączone są osoby 
niebędące rezydentami. 
  

§5 (premia) 
 
Premią dla Uczestników, którzy spełnią warunki Promocji wskazane w §6, jest podwójne zasilenie Rachunku Uczestnika 
kwotą 100 zł (Premia) przez Bank. Premie zostaną przekazane na Rachunek Uczestnika w dwóch kolejnych miesiącach 
kalendarzowych (po 100 zł w każdym), w których zostaną spełnione warunki Promocji wskazane w §6, jednak nie później 
niż do dn. 31.08.2012 r. Każdemu Uczestnikowi przysługuje nie więcej niż jedna Premia w wysokości 200 zł. W przypadku 
Rachunków wspólnych, wypłacona zostanie tylko jedna Premia. 
 

§6 (warunki promocji) 
 
Uczestnik nabywa prawo do Premii w każdym z dwóch kolejnych miesięcy, jeśli spełni łącznie wszystkie następujące 
warunki: 

1. Zakupi kupon promocyjny za 1 zł na Groupon.pl, uprawniający do skorzystania z Promocji. 
2. Złoży w okresie od dnia 21.04.2012 r. do dnia 30.04.2012 r. poprawny wniosek (Wniosek) o konto osobiste 

Comfort Direct korzystając z linku znajdującego się na kuponie dostępnym dla zalogowanych Użytkowników 
serwisu http://www.Groupon.pl. Za Użytkownika uznaje się pełnoletnią osobę fizyczną, zarejestrowaną w 
serwisie Groupon prowadzonym pod domeną: www.Groupon.pl Wnioski złożone w innej formie (pochodzące z 
innego źródła niż http://www.Groupon.pl) nie biorą udziału w Promocji. 

3. Najpóźniej do dnia 31.07.2012 r., i po złożeniu Wniosku: 
a) zawrze Umowę Rachunku oraz Umowę o Kartę Debetową Visa Classic ; 
b) na Rachunku Uczestnika (o który umowa zostanie zawarta po złożeniu Wniosku w sposób opisany 

powyżej w ust. 2) zaksięgowane zostaną dwa wpływy w wysokości minimum 1000 zł każdy, w dwóch 
kolejnych miesiącach kalendarzowych; 

c) aktywuje dostęp do serwisu bankowości mobilnej Mobilny Bank;  
d) zostaną wykonane co najmniej dwie transakcje w serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank (przelew 

lub założenie lokaty terminowej), w dwóch kolejnych miesiącach kalendarzowych. 
 

Kupon o którym mowa w ust. 1 nie będzie realizowany bezpośrednio w oddziałach i placówkach Banku.  
 
 

§7 (reklamacje) 
 
Reklamacje rozpatruje Bank. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika: 

a) ustnie lub pisemnie, w dowolnej Placówce Banku, 
b) ustnie, poprzez kontakt z Infolinią Banku, 
c) w formie pisemnej listem poleconym z dopiskiem „Mobilny Bank z premią na Groupon.pl” na adres: Zespół 

Reklamacji, Raiffeisen Bank Polska S.A, ul. Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa 

http://www.gruper.pl/
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Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Banku. 
Klient zostanie poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni roboczych terminie rozpatrywania reklamacji. 
 

§8 (dostępność) 
 
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej http://www.Groupon.pl  Ponadto regulamin 
przekazywany jest razem z kuponem drogą mailową Użytkownikom. 
 

§9 (regulacje produktowe) 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie Konta 
Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. i odpowiednich 
umowach produktowych oraz przepisy powszechnie obowiązujące. 
 

§11 (akceptacja regulaminu oraz inne promocje) 
 
1. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, ofertami specjalnymi oraz programami rekomendacyjnymi Raiffeisen 

Bank Polska S.A. 

 

http://www.gruper.pl/

