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Regulamin Promocji pod nazwą „Konto z Groupon.pl” 
 
§ 1. Organizator Promocji 
 
Organizatorem Promocji „Konto z Groupon.pl” jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000051233; NIP: 521-30-92-922; kapitał zakładowy w wysokości 71 000 000 zł, wpłacony w całości (Bank lub 
Organizator). 
 
§ 2. Definicje pojęć 
 

a) Groupon.pl - Groupon Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 123a w Warszawie; KRS 
0000310218; NIP: 5252429432. 

b) Karta Płatnicza – jedna z następujących kart płatniczych wydanych przez Bank: 
1. Karta debetowa Super Red III o numerze BIN 422205; 
2. Karta debetowa Ruby Passion o numerze BIN 422205; 
3. Karta debetowo – lojalnościowa MORE o numerze BIN 422205. 

c) Konto – rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy Uczestnika Promocji prowadzony przez Bank, 
tj. Konto osobiste lub Konto Wspólne, z wydaną do niego Kartą płatniczą  

d) Bonus – kwota pieniężna w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) od wartości Transakcji 
Bezgotówkowych. 

e) Promocja – prowadzona przez Bank akcja promująca wykonywanie Transakcji Bezgotówkowych 
Kartami Płatniczymi na zasadach określonych w Regulaminie. 

f) Kupon promocyjny – kupon zawierający „Identyfikator Klienta polecającego”, który po nabyciu w 
Groupon.pl dostępny jest dla zalogowanych użytkowników Groupon.pl w okresie od 19 listopada 
2013 r. do 30 listopada 2013 r. lub do wyczerpania liczby 500 Kuponów promocyjnych. 

g) Transakcja Bezgotówkowa – transakcja wykonana przy użyciu Karty Płatniczej w celu zakupu 
towarów lub usług oraz zaksięgowana na Koncie, do którego została wydana Karta Płatnicza. W 
Promocji biorą udział Transakcje Bezgotówkowe wykonane w: 
1. Dowolnym punkcie usługowo – handlowym umożliwiającym wykonanie takiej transakcji; 
2. Dowolnym serwisie internetowym umożliwiającym wykonanie takiej transakcji. 

h) Uczestnik Promocji – pełnoletnia osoba fizyczna, która w okresie trwania Promocji, jako jedna z 
500 (słownie: pięciuset) pierwszych osób nabędzie Kupon promocyjny w Groupon.pl, zostanie 
posiadaczem Konta i spełni wszystkie warunki określone w Regulaminie. 

 
§ 3. Czas trwania Promocji 
 

1. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2013 r. i trwa do 31 maja 2014 r. 
 
2. Promocją objęte są Transakcje Bezgotówkowe wykonane przez Uczestników Promocji na zasadach 

określonych w regulaminie Promocji pod nazwą „Konto z Groupon.pl” (Regulamin) w terminie od 1 
grudnia 2013 r. do 31 maja 2014 r. i rozliczone przez Bank do dnia 9 czerwca 2014 r. 

 
§ 4. Warunki uczestnictwa w Promocji 
 

1. W Promocji mogą wziąć udział Uczestnicy Promocji, którzy spełnią następujące warunki: 
 

a) Nabędą za 5 zł (słownie: pięć złotych) w Groupon.pl Kupon promocyjny, uprawniający do wzięcia 
udziału w Promocji; 
 

b) Złożą w Banku poprawny wniosek o założenie Konta korzystając ze specjalnego „Identyfikatora 
Klienta polecającego” znajdującego się na Kuponie promocyjnym; 
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c) Zostaną posiadaczami Konta i wykonywać będą Transakcje Bezgotówkowe za pomocą Kart 
Płatniczych zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług dla Konsumentów przez Toyota Bank 
Polska S.A. oraz niniejszym Regulaminem.  
 

 
2. Z udziału w Promocji są wyłączone osoby, które wnioskowały lub zostały posiadaczami Konta w Banku 

przed 18 listopada 2013 r. 
  

3. Z Promocji wyłączeni są pracownicy Banku. 
 

§ 5. Zasady udziału w Promocji 
 

1. Uczestnik bierze udział w Promocji, jeśli wykonuje Transakcje Bezgotówkowe oraz spełnia warunki 
Promocji określone w Regulaminie. 

 
2. Uczestnik otrzymuje Bonus w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) od wartości Transakcji 

Bezgotówkowych wykonanych w terminach, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4. 
 

3. Bonus jest wypłacany pod warunkiem wykonania przez Uczestnika 4 (słownie: czterech) Transakcji 
Bezgotówkowych miesięcznie w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 31 maja 2014 r.   
 

4. Każdy Uczestnik Promocji ma prawo do otrzymania sześciu Bonusów w całym okresie trwania Promocji. 
Jeżeli do Konta osobistego otwartego w ramach Promocji zostanie wydana więcej niż jedna Karta 
Płatnicza, w Promocji uwzględniane będą transakcje wykonane Kartą Płatniczą z wyższą kwotą łącznej 
sumy wartości Transakcji Bezgotówkowych wykonanych w danym miesiącu trwania Promocji. 

 
5. Bonus wypłacany jest, najpóźniej do 10 (słownie: dziesiątego) dnia roboczego miesiąca następującego 

po miesiącu w którym Uczestnik wykonywał Transakcje bezgotówkowe. 
 

6. Maksymalna wartość Bonusu dla jednego Uczestnika może wynieść 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) 
miesięcznie. 
 

7. W przypadku Konta Wspólnego Bonus jest wypłacany każdemu Uczestnikowi będącemu 
współposiadaczem wykonującemu Transakcje Bezgotówkowe zgodnie z Regulaminem Świadczenia 
usług dla Konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A oraz niniejszym Regulaminem. 

 
8. Maksymalna łączna wartość wszystkich wypłaconych Bonusów dla jednego Uczestnika może wynieść 

300 zł (słownie: trzysta złotych). 
 

9. Z Promocji wyłączone są następujące transakcje: 
a) Wypłata gotówki z bankomatu; 
b) Wykonywane w systemach do obsługi mikropłatności, umożliwiające przekazywanie środków 

pieniężnych pomiędzy dwoma osobami fizycznymi przy pomocy karty płatniczej, poprzez Internet; 
c) Nieautoryzowane oraz niezaksięgowane w systemie Organizatora; 
d) Anulowane w częściowej lub pełnej kwocie lub wycofane w związku ze zwrotem produktu lub 

rezygnacją z usługi. 
 

10. Bonus będzie wypłacany Uczestnikowi w formie przelewu na Konto w terminach określonych w ust. 5. 
Przelew Bonusu zostanie opatrzony tytułem: „Konto z Groupon.pl – wypłata bonusu. Gratulujemy!” 

 
11. W przypadku dokonania przez Uczestnika Promocji częściowego/całkowitego zwrotu produktu lub 

rezygnacji z usługi, za który płatności dokonano Kartą Płatniczą, co skutkuje zwrotem kwoty Transakcji 
Bezgotówkowej lub wycofania Transakcji Bezgotówkowej objętej Promocją na wniosek Uczestnika 
Promocji, Bank zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestnika Promocji zwrotu wypłaconego Bonusu 
naliczonego od wykonanej a następnie zwróconej lub wycofanej transakcji. 
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§ 6. Reklamacje 
 

1. Reklamacje związane z Promocją należy składać na piśmie, telefonicznie pod numerem +48 22 488 
55 50 lub 0 801 900 700, elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
kontakt@toyotabank.pl lub poprzez System Bankowości Elektronicznej.  
 

2. Reklamacje pisemne należy wysłać na adres: Toyota Bank Polska S.A., ul. Postępu 18b, 02-676 
Warszawa. 

 
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Promocji. 

 
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika Promocji, jak 

również dokładny opis i powód reklamacji.  
 

5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.  
 
 

§ 7. Postanowienia końcowe 
 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 
Regulaminu świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. 

 
2. Wzięcie udziału przez w Promocji oznacza, że Uczestnik Promocji zapoznał się z jego zasadami 

określonymi w Regulaminie i je akceptuje. 
 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Banku oraz na stronie http://www.toyotabank.pl. 
 

4. Bankowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa 
do Bonusu nabytego przez Uczestnika przed zmianą Regulaminu. 
 

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa. 
 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Promocji. 
 

7. Udział w Promocji i podanie związanych z tym danych osobowych Uczestników Promocji jest 
dobrowolne. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. 


