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REGULAMIN PROMOCJI „AKTYWNA KARTA” (VI edycja) 

 

I. Organizator  

Organizatorem niniejszej promocji (dalej: „Promocja”) – podmiotem urządzającym promocję jest Getin 

Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 

1080004850, REGON 141334039,której wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 

złotych (wpłacony w całości), zwana dalej „Organizatorem” lub „Bankiem”. 

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r., o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).  

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest użyte poniższe pojęcie, należy je rozumieć w sposób 

następujący: 

„Bank” – Organizator.  

„Bankowość Elektroniczna” – oznacza jedną z następujących usług świadczonych na podstawie 

odrębnej umowy: Bankowość Telefoniczną lub Bankowość Internetową, w tym Bankowość Mobilną, 

„Dystrybutor” – podmiot wykonujący w imieniu i na rzecz Banku określone czynności wskazane w art. 

6a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – w rozumieniu niniejszej Promocji 

Dystrybutorem jest Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, 

wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386307, REGON 

141012293, NIP 5272545911 oraz Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Przyokopowa 33, 

01-208 Warszawa wpisany w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS 0000196186 o kapitale zakładowym 542 500,00PLN (opłacony w całości), REGON 015672908, 

NIP 5213280836, 

„Getin Bank” – Pion Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej Getin Noble Banku SA (dotyczy też 

Getinonline.pl i Openonline.pl, 

„Karta” – karta debetowa wydana do Rachunku na podstawie umowy o Kartę, przy czym w przypadku 

klientów zawierających umowy w Placówkach Dystrybutora, Umowa o Kartę jest zawierana w ramach 

Umowy Pakietowej, 

„Placówka Dystrybutora” – wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Dystrybutor świadczy na mocy 

powierzenia przez Bank usługi objęte Regulaminem, 

„Placówka Franczyzowa” – placówka przedsiębiorcy wykonującego w imieniu i na rzecz Banku oraz 

pod firmą (oznaczeniem handlowym) Banku powierzone czynności objęte Regulaminem, 

„Placówka Getin Banku” – wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Bank świadczy usługi objęte 

Regulaminem, 

„Promocja” – stanowi sprzedaż premiową w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. 
„Rachunek” – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy GetinUP. Prowadzony na  podstawie 

umowy Rachunku, przy czym w przypadku klientów zawierających umowy w Placówkach Dystrybutora, 

umowa Rachunku jest zawierana w ramach Umowy Pakietowej, 

„Umowa Pakietowa” – pakiet umów, na który składają się następujące umowy: umowa Rachunku 

Oszczędnościowo-Rozliczeniowego w pakiecie GetinUp („umowa Rachunku”), umowa o Konto 

Oszczędnościowe, umowa o Bankowość Elektroniczną, umowa o Kartę, umowa o Konto 

Oszczędnościowe Skarbonka. 
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III. Uczestnictwo w Promocji 

1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która nie jest w momencie przystąpienia do 

Promocji i w okresie od dnia 1 czerwca 2013 r. nie była posiadaczem Rachunku lub innego 

rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego z oferty Getin Bank oraz która w czasie na 

przystąpienie do Promocji zawrze z Bankiem Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 

Konto GetinUP (dalej: „umowa Rachunku”)  i umowę o kartę debetową („umowa o Kartę”) wydaną 

w ramach niniejszej Promocji (dalej: „Karta”). 

2. W przypadku zawarcia umowy Rachunku wspólnego prawo do Nagrody premiowej przysługuje 

łącznie obu   współposiadaczom.  

 

IV. Warunki przystąpienia do Promocji 

1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest:  

a) zawarcie przez Klienta umowy Rachunku, 

b) złożenie „Oświadczenia o przystąpieniu do Promocji”, w sposób określony w pkt V.1. 

c) zawarcie umowy o Kartę. 

2. Klient Banku, który spełnia warunki określone w punkcie  III oraz w punkcie IV.1 zwany jest dalej 

„Uczestnikiem”. 

 

V.  Czas na przystąpienie do Promocji i okres uczestnictwa w Promocji 

1. Uczestnicy mogą składać oświadczenia o przystąpieniu do Promocji w Placówkach Getin Banku, 

Placówkach Franczyzowych, Placówkach Dystrybutora oraz za pośrednictwem Bankowości 

Elektronicznej w terminie od dnia 1 stycznia 2015 r. do odwołania.  

2. Okres uczestnictwa w Promocji wynosi 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych od przystąpienia do 

Promocji z zastrzeżeniem, że w przypadku przystąpienia do promocji w trakcie trwania miesiąca 

kalendarzowego, miesiąc ten jest pierwszym miesiącem okresu uczestnictwa w Promocji w 

przypadku, gdy rozliczono w nim  minimum 5 transakcji bezgotówkowych. W przypadku, gdy w 

miesiącu przystąpienia do Promocji nie spełniono warunku opisanego w poprzednim zdaniu, 

pierwszym miesiącem okresu uczestnictwa w Promocji jest miesiąc następujący po miesiącu, w 

którym przystąpiono do Promocji. W przypadku przystąpienia do Promocji w pierwszym dniu 

miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten jest zawsze pierwszym miesiącem okresu uczestnictwa w 

Promocji    

 

VI. Dane osobowe 

1. Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33, na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 

r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem danych osobowych. Dane te 

będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z 

wykonaniem zobowiązań wynikający z treści Promocji, w związku z którą zostały przekazane, a 

także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą 

być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym 

podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. 

U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.),  

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w 

Promocji. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo do ich poprawiania. 
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VII. Zasady Promocji 

1. Promocja polega na przyznaniu, nie więcej niż 1 (jeden) raz w miesiącu i łącznie nie więcej niż 6 

(sześć) razy w całym okresie Promocji Nagrody premiowej w wysokości 50 złotych. Prawo do 

Nagrody premiowej jest ustalane raz na miesiąc, w okresie uczestnictwa w Promocji.  Warunkiem 

przyznania i wypłacenia Nagrody premiowej za dany miesiąc zaliczany do okresu uczestnictwa w 

Promocji jest dokonanie i rozliczenie w ciągu tego miesiąca (licząc od pierwszego do ostatniego 

dnia miesiąca) minimum 5  transakcji bezgotówkowych Kartami debetowymi wydanymi do 

Rachunku. Prawo do Nagrody premiowej w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji, gdy Uczestnik, 

w okresie 24 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji, nie wypowie umowy Rachunku (z 

wyłączeniem wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Banku, np. zmiana Regulaminu 

Rachunku). 

2. Nagrody premiowe w ramach niniejszej Promocji są wydawane w ramach sprzedaży premiowej. 

3. Rachunek Uczestnika zostanie uznany kwotą Nagrody premiowej w ciągu 14 dni po spełnieniu 

warunku rozliczenia 5 transakcji bezgotówkowych Kartami wydanymi do Rachunku. 

4. Bank nie dokona uznania, o którym mowa w ust. 1 i 3 w każdym miesiącu,  w którym nie zostanie 

spełniony warunek, o którym mowa w pkt VII.1.  

5. Brak spełnienia warunku Promocji uprawniających do otrzymania Nagrody premiowej w jednym 

miesiącu nie wyklucza możliwości otrzymania Nagrody premiowej w kolejnych miesiącach 

pozostałych do końca okresu uczestnictwa w Promocji. 

6. Łączna kwota uznań Rachunku nie może przekroczyć wysokości 300 złotych. 

7. W przypadku rozwiązania Umowy Rachunku przez Uczestnika w okresie 24 miesięcy od dnia jej 

zawarcia i jeśli Nagroda premiowa została Uczestnikowi wypłacona nana podstawie punktu VII.1 i 

3, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu kwoty stanowiącej Iloczyn 1/24 wartości Nagrody 

premiowej i liczby miesięcy, które pozostały do spełnienia warunku wskazanego warunku 

wskazanego w pkt VII.1.ostatnie zdanie. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Rachunek  zostanie obciążony  należną kwotą, zgodnie ze 

zgodą udzieloną przez Klienta przed przystąpieniem do Promocji, a w przypadku braku takiej 

zgody, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu kwoty należnej Bankowi na podstawie ust. 7, w 

terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy rachunku. 

 

VIII. Reklamacje  

Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w Regulaminie rachunków 

bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej. 

 

IX. Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady niniejszej 

Promocji. 

2. Uczestnicy Promocji związani są postanowieniami: umowy rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego oraz umowy o Kartę płatniczą (debetową) zawartej z Bankiem.  

3. Bank może wysyłać bezpłatne powiadomienia o przebiegu Promocji w postaci wiadomości 

tekstowych na numer telefonu komórkowego podany  w karcie informacyjnej Uczestnika. 

4. Każda Promocja organizowana przez Getin Noble Bank SA stanowi odrębną ofertę, której zasady 

określa odrębny Regulamin. 

5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Banku, chyba że regulamin innej promocji 

stanowi, że łączy się ona z niniejszą Promocją. 

6. W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, Nagroda premiowa podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 
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dochodowym od osób fizycznych, o jakim mowa w art. 30 ust.1 pkt 4b tej ustawy - w wysokości 

19% od przychodu. Bank zgodnie z art. 41 ust.4 ww. ustawy jest zobowiązany potrącić podatek od 

kwoty Nagrody premiowej i przekazać do właściwego urzędu skarbowego. 

7. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów podatkowych skutkujących 

modyfikacją opisanych w niniejszym Regulaminie zasad opodatkowania Nagród, Organizator 

poinformuje Uczestników o tej zmianie, w sposób przewidziany dla odwołania możliwości 

przystąpienia do Promocji.  

 

X. Odstąpienie od Promocji 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od Promocji,  o ile przystąpienie do Promocji od której 

Uczestnik chce odstąpić nastąpiło:  

a) poza lokalem przedsiębiorstwa – w terminie 10 dni od dnia przystąpienia do Promocji bez 

podania przyczyny lub  

b) przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – w terminie 14 dni od dnia 

przystąpienia do Promocji bez podania przyczyny. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia odstąpienia w formie pisemnej, wzór oświadczenia o 

odstąpieniu od promocji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.    

3. W przypadku odstąpienia od Promocji uznaje się, że Klient nie przystąpił do Promocji. Jeżeli 

świadczenie, o którym mowa w punkcie VII.1  zostało wypłacone, podlega zwrotowi w terminie 30 

dni od dnia odstąpienia od Promocji.  Rachunek będzie obsługiwany na zasadach standardowych 

wskazanych w umowie Rachunku, Regulaminie rachunków bankowych i kart debetowych w Getin 

Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 

Regulaminie bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A.  

4. Odstąpienie od umowy Rachunku skutkuje odstąpieniem od Promocji. 

 

 

 


