
 

 

Regulamin promocji pod nazwą „Konto Prestiżowe z tabletem” – II edycja 
(„Promocja”) 

 
I. Organizator 
Organizatorem Promocji – podmiotem urządzającym Promocję – jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000304735, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego 2 650 143 319,00 zł (opłacony w 
całości), zwana dalej „Organizatorem” lub „Bankiem”. 
 
II. Warunki ogólne 

Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu w Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 
grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 
 
III. Dystrybutor 

Dystrybutorem – podmiotem wykonującym w imieniu i na rzecz Banku określone czynności wskazane w art. 6a ust. 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. nr 140, poz. 979, z późn. zm.) – jest Open Finance SA 

z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa wpisany w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS 0000196186 o kapitale zakładowym 542 500,00PLN (opłacony w całości), REGON 015672908, NIP 5213280836 oraz 
HB Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, wpisana w rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000429534, REGON 146249060, NIP 5272681790. Na podstawie zawartej przez Bank i 
Open Finance SA Umowy o współpracy oraz zawartej przez Bank i HB Finance Sp. z o.o. Umowy o współpracy Bank 
odpowiada za działania Open Finance SA i HB Finance Sp. z o.o. przy realizacji niniejszej umowy jak za swoje własne, 
zgodnie z art. 6 b ustawy Prawo bankowe, zwani dalej „Dystrybutorem”. 
 
IV. Zakres przedmiotowy Promocji 

Promocja dotyczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Prestiżowe (dalej: „Konto Prestiżowe”) oferowanego 
przez Bank. 
 
V.  Warunki przystąpienia do Promocji i warunki uczestnictwa w Promocji 

1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która w Czasie na przystąpienie do Promocji 
zawrze z Bankiem Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Prestiżowe (dalej: „Umowa Konta 
Prestiżowego”) albo ma zawartą umowę rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego  z oferty Getinonline, (z 
wyłączeniem  rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych połączonych z inną promocją, której Organizatorem jest 
Bank), zawrze z Bankiem Umowę o kartę debetową Getinonline  

2. Klient, który posiada zawartą z Bankiem umowę rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego z oferty Getinonline, (z 
wyłączeniem rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych połączonych z inną promocją, której Organizatorem jest 
Bank),  może przystąpić do Promocji w placówce Dystrybutora, podpisując wniosek o zmianę posiadanego pakietu oraz 
Umowę Konta Prestiżowego. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest: 
a) dokonanie co najmniej 2 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty debetowej wydanej do Konta Prestiżowego 

w terminie 2 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji; 
b) dokonanie co najmniej jednego wpływu na Konto Prestiżowe w wysokości nie niższej niż 1000,00 PLN w terminie 2 

miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji, przy czym wpływ powinien nastąpić z rachunku prowadzonego w 
innym banku niż Organizator. 

c) nie rozwiązanie Umowy Konta Prestiżowego przez okres 30 miesięcy liczonych od dnia jej zawarcia. 
 
VI. Czas na przystąpienie do Promocji i okres uczestnictwa w Promocji 

1. Uczestnicy mogą przystępować do Promocji w terminie od dnia … września 2013 r. przez czas nieokreślony, do 
odwołania. W przypadku odwołania Promocji, Bank poinformuje o tym fakcie za pomocą komunikatu na stronie 
internetowej Getin Noble Bank S.A. pod adresem www.getinonline.pl. oraz w placówkach Dystrybutora. Promocja trwa 
do końca dnia w którym zostaje odwołana. 

2. Okres uczestnictwa w Promocji wynosi 30 miesięcy kalendarzowych od dnia przystąpienia do Promocji. 
3. O uczestnictwie w Promocji decyduje data zawarcia przez Uczestnika Umowy Konta Prestiżowego. 
 
VII. Dane osobowe 

1. Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39, 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 zawarciem i wykonaniem umowy, 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.), a w 
szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek 
Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w 
przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Uczestnika 
Promocji przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych 
osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.  

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. 

 
VIII. Zasady Promocji 

1. Po spełnieniu warunków uczestnictwa określonych w pkt V 3 lit. a-b Uczestnik otrzymuje nagrodę (dalej: „Nagroda”), tj. 
Tablet Lenovo Idea Tab A1000 o wartości 499,00 PLN lub czytnik ebook Kindle 5 wi-fi o wartości 369,00 PLN. 
Uczestnikowi przysługuje prawo wyboru jednej z dwóch wymienionych wyżej nagród rzeczowych.  

2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju lub wypłatę pieniężnej 
wartości Nagrody. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji z tytułu niezgodności towaru 
z umową, określonych ustawa o sprzedaży konsumenckiej. 

3. Bank przekaże Uczestnikowi Nagrodę w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały 
spełnione przez Uczestnika warunki określone w pkt V 3 lit. a-b Regulaminu. Nagroda zostanie dostarczona 
Uczestnikowi przesyłką kurierską.  

4. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika Promocji warunku uczestnictwa w Promocji określonego w pkt V 3 lit. c 
czyli rozwiązania Umowy Konta Prestiżowego przez Uczestnika w okresie 30 miesięcy od dnia jej zawarcia oraz wyboru 
jako Nagrody Tablet Lenovo Idea Tab A1000, jeśli Nagroda została Uczestnikowi przyznana i przekazana w rozumieniu 
punktu VIII 1 i VIII 3, Bank obciąży Konto Prestiżowe Uczestnika opłatą w wysokości: 

 499,00 PLN, kiedy, wypowiedzenie Umowy Konta Prestiżowego ma miejsce w ciągu pierwszych 12 miesięcy od 
dnia przystąpienia do Promocji, 

 399,00 PLN, kiedy wypowiedzenie Umowy Konta Prestiżowego ma miejsce między 13. a 18. miesiącem od  dnia 
przystąpienia do Promocji,  

 349,00 PLN, kiedy wypowiedzenie Umowy Konta Prestiżowego ma miejsce między 19. a 30. miesiącem od dnia 
przystąpienia do Promocji.   

5. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika Promocji warunku uczestnictwa w Promocji określonego w pkt. V 3 lit. c 
czyli rozwiązania Umowy Konta Prestiżowego przez Uczestnika w okresie 30 miesięcy od dnia jej zawarcia oraz 
wyboru jako Nagrody Czytnik ebook Kindle 5 wi-fi, jeśli Nagroda została Uczestnikowi przyznana i przekazana w 
rozumieniu punktu VIII 1 i VIII 3, Bank obciąży Konto Prestiżowe Uczestnika opłatą w wysokości: 

 369,00 PLN, kiedy, wypowiedzenie Umowy Konta Prestiżowego ma miejsce w ciągu pierwszych 12 miesięcy od 
dnia przystąpienia do Promocji, 

 269,00 PLN, kiedy wypowiedzenie Umowy Konta Prestiżowego ma miejsce między 13. a 18. miesiącem od  dnia 
przystąpienia do Promocji,  

 219,00 PLN, kiedy wypowiedzenie Umowy Konta Prestiżowego ma miejsce między 19. a 30. miesiącem od dnia 
przystąpienia do Promocji.   

6. Organizator niniejszym oświadcza, iż nagroda przyznana przez Organizatora stanowi przychód z innych źródeł 
dla Uczestnika  w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. 2000 Nr 14 Poz. 76).     

7. Z zastrzeżeniem zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego, Organizator zobowiązuje się wysłać na 
adres korespondencyjny Uczestnika oraz właściwemu urzędowi skarbowemu Informację (PIT -8C), o której 
mowa w art. 42a ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do końca lutego następnego 

roku podatkowego.  
8. W przypadku zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie obowiązku Organizatora, o którym 

mowa w ust. 2,  Organizator poinformuje  o tym fakcie Uczestników Promocji za pomocą komunikatu w 
Bankowości internetowej, a także na swojej stronie internetowej  www.getinonline.pl. 

 
IX. Reklamacje 

Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków 
bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)”. 
W przypadku gdy reklamacja złożona zostanie w formie pisemnej powinna zawierać dopisek na kopercie: „Reklamacja – 
Promocja Konto Prestiżowe z Tabletem”. 
 
X. Odstąpienie od Promocji 

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od Promocji,  o ile przystąpienie do Promocji od której Uczestnik chce odstąpić 
nastąpiło:  



 

 

a) poza lokalem przedsiębiorstwa – w terminie 14 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. 
Odstąpienie od Promocji Uczestnik składa w formie pisemnej. 
W przypadku odstąpienia od Promocji uznaje się Promocje względem Uczestnika za niebyłą, a Uczestnik zwolniony jest ze 
wszystkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, ze zmiana była 
konieczna w granicach zwykłego zarządu.  
 
XI. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji. 
2. Uczestnicy Promocji związani są postanowieniami umów zawartych z Bankiem. Do Konta Prestiżowego ma 

zastosowanie Umowa Konta Prestiżowego, a do karty debetowej ma zastosowania Umowa o kartę debetową 
Getinonline. 

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, których organizatorem jest Bank. 
4. Każda promocja organizowana przez Getin Noble Bank SA stanowi odrębną ofertę, której zasady określa odrębny 

regulamin. 
 
 



 

 

_______________________________________ 
Imię i nazwisko 
 
_______________________________________ 
Adres 
 
_______________________________________ 
PESEL 
 
 

GETIN NOBLE BANK SA 

Biuro Alternatywnych Kanałów Sprzedaży 

ul. Domaniewska 39 

02-672 Warszawa 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD PROMOCJI 

 

Oświadczam, że na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę 

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 1225 z 2012 r.) odstępuję od Promocji o nazwie 

__________________________________________, do której przystąpiłem w dniu ___________________, 

 a której Organizatorem jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

 

 

____________________________ ________________________________________ 
Data Podpis Uczestnika 
 

 
 
 

 


