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REGULAMIN promocji „Zawsze polecam mój Bank”
w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie
§ 1. Postanowienia ogólne
Regulamin promocji „Zawsze polecam mój Bank” (dalej „Regulamin”) określa zasady udziału oraz
warunki otrzymania upominku.
Organizatorem promocji o nazwie „Zawsze polecam mój Bank” („Promocja”) jest Bank Spółdzielczy w
Dzierżoniowie, ul. Daszyńskiego 24, 58-200 Dzierżoniów, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000045884, NIP 882-00-12-348, REGON 000509850 („Bank”, „Organizator”).

§ 2. Czas trwania Promocji
Promocja trwa od dnia 09.03.2020r. do dnia 30.03.2021r. z zastrzeżeniem, że okres wydawania Kuponów,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, trwa do 30.09.2020r., a ważność Kuponu
wynosi 6 miesięcy licząc od dnia jego wydania.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 3. Nagrody i zasady ich przyznawania
Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która w terminie od 09.03.2020r. do 30.09.2020r. skorzysta z oferty Banku w zakresie:
- konta osobistego (ROR) wraz z kartą płatniczą,
- konta firmowego (RB),
- konsumenckiego kredytu gotówkowego,
- kredytu odnawialnego w ROR,
- karty kredytowej,
- kantoru SGB,
- pierwszej karty płatniczej do konta osobistego (ROR), konta firmowego (RB), konta walutowego.
Uczestnik po spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 1 otrzyma Kupon, który upoważnia do
skorzystania z oferty promocyjnej tj.:
- 0 % prowizji za przyznanie limitu odnawialnego w ROR,
- 0 zł za wydanie karty kredytowej,
- obniżki prowizji o 1 p. p. w ofercie „Kredytu na Jubileusz”.
Właściciel Kuponu może skorzystać ze wszystkich trzech ofert promocyjnych z zastrzeżeniem zapisów
w § 2.
Właściciel Kuponu (Polecający) może przekazać Kupon innej osobie (Poleconemu).
Gdy Kupon zostanie wykorzystany przez Poleconego, Polecający nabywa prawo do odbioru upominku
zgodnie z Katalogiem upominków, przy czym Polecający może otrzymać wyłącznie jeden upominek z
tytułu polecenia w ramach jednego Kuponu.
Rodzaj upominku uzależniony jest od rodzaju oferty, z której skorzystał Polecający:
- upominki kategorii A - umowa konsumenckiego kredytu gotówkowego, umowa kredytu odnawialnego w
ROR, karta kredytowa,
- upominki kategorii B - umowa konta osobistego wraz z kartą płatniczą, umowa konta firmowego,
- upominki kategorii C - umowa kantoru SGB, pierwsza karta płatnicza do konta osobistego (ROR), konta
firmowego (RB) lub konta walutowego.
W przypadku wyczerpania puli upominków z kategorii A wydawane są upominki z kategorii B.
W przypadku wyczerpania puli upominków z kategorii A i B wydawane są upominki z kategorii C.
Katalog upominków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§ 4. Postanowienia końcowe
Promocja łączy się z innymi, obowiązującymi w Banku promocjami.
Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
Pracownikom Banku nie przysługują korzyści wynikające z przekazania Poleconemu Kuponu.
Treść Regulaminu jest dostępna w placówkach Banku oraz na stronie www Banku.
Bank zastrzega sobie możliwość zakończenia promocji przed upływem wyznaczonego terminu
w przypadku wyczerpania puli upominków.
O wcześniejszym zakończeniu promocji Bank poinformuje potencjalnych Klientów poprzez wywieszenie
informacji w Placówkach Banku oraz na stronie www Banku.
Rodzaj wybranej oferty przez Polecającego i Polecanego objęty jest tajemnicą bankową.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia regulaminów
właściwych produktów Banku.
Skargi i wnioski przyjmowane są i rozpatrywane w sposób i w terminach określonych
w obowiązujących w Banku zasadach składania i rozpatrywania skarg i reklamacji.

