Regulamin Promocji „Odbierz E-Booki”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.
2.

3.

Niniejszy regulamin promocji (dalej „Regulamin”), określa zasady prowadzenia promocji
„Odbierz E-Booki” (dalej „Promocja”).
Organizatorem Promocji jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 14540, NIP: 526-020-58-71, o
opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400,00 PLN (dalej „Bank”).
Promocja obowiązuje w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. (dalej
„Okres Promocji”).
§ 2. Definicje

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

E-Book - tekst utworu literackiego w formie elektronicznej w formacie cyfrowym;
Karta – karta debetowa wydana do Konta Osobistego;
Konto Osobiste – rachunek o charakterze oszczędnościowo-rozliczeniowym w złotych lub Konto
Oszczędzające, o których mowa w „Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych
w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu
zadłużenia w Koncie Osobistym”;
Nagroda - oznacza zniżkę w wysokości 20 PLN od cen katalogowych udzielaną Posiadaczowi
Konta na zakup E-Book-a w sklepie internetowym Virtualo.pl w formie Vouchera, o którym mowa w
dokumencie dostępnym na stronie internetowej Virtualo.pl o nazwie „Warunki i zasady sprzedaży w
sklepie internetowym Virtualo.pl”.
Płatność Kartą – płatność Kartą za towary lub usługi dokonana w punktach usługowohandlowych za wyjątkiem płatności Kartą w punktach usługowo-handlowych prowadzących
działalność sklasyfikowaną jako zakłady bukmacherskie, kasyna;
Posiadacz Konta – osoba fizyczna, z którą Bank zawarł umowę o prowadzenie Konta
Osobistego, która nie jest Pracownikiem;
Pracownik – osoba fizyczna, która jest zatrudniona przez Bank na podstawie umowy o pracę lub
współpracuje z Bankiem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie
umowy o dzieło, umowy zlecenia);
R-Online – system bankowości internetowej R-Online, jeden z Elektronicznych Kanałów Dostępu,
o którym mowa w „Regulaminie świadczenia usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za
pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu dla Klientów indywidualnych”;
§ 3. Warunki uczestnictwa w Promocji

1.

Z Promocji może skorzystać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest Posiadaczem Konta, której numer telefonu komórkowego z prefiksem +48 jest w
posiadaniu Banku;

2)

2.

przed rozpoczęciem Okresu Promocji wyraziła zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej (w tym za pośrednictwem Elektronicznych kanałów
dostępu, o których mowa w „Regulaminie świadczenia usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A.
za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu dla Klientów indywidualnych”) informacji
handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną i nie odwołała tej zgody do momentu rozpoczęcia Okresu Promocji lub zgodę tę
wyrazi w Okresie Promocji – zgoda ta musi być utrzymana w mocy do momentu ewentualnego
wydania Nagrody przez Bank;
3) przed rozpoczęciem i w trakcie Okresu Promocji nie wyraziła sprzeciwu wobec przetwarzania
jej danych osobowych w celach marketingowych i nie wyrazi ww. sprzeciwu do momentu
ewentualnego wydania Nagrody przez Bank;
4) posiada dostęp do R-Online.
Osoba spełniająca warunki, o których mowa w ust. 1 zwana będzie dalej „Uczestnikiem”.
§ 4. Zasady Promocji

1.

2.

3.
4.

Prawo do Nagrody nabywa Uczestnik, który w miesiącu listopadzie 2016 roku bądź miesiącu
grudniu 2016 roku spełni łącznie następujące warunki:
1) wykona Płatność Kartą do Konta Osobistego, którego jest posiadaczem lub
współposiadaczem, na łączną kwotę co najmniej 50,00 PLN, przy czym Płatność Kartą musi
być wykonana oraz zaksięgowana przez Bank w tym samym miesiącu kalendarzowym i
jednocześnie Bank nie zanotuje anulowania Płatności Kartą do momentu wydania Nagrody;
2) co najmniej raz skutecznie zaloguje się do R-Online.
Uczestnik, który spełni warunki, o których mowa w ust. 1, otrzyma Nagrodę w postaci wiadomości
tekstowej z kodem, którego treść Uczestnik wpisuje w polu „Wprowadź kod rabatowy” w trakcie
realizacji zakupu E-Book-a na stronie internetowej Virtualo.pl. Kod ten, Bank prześle w ciągu 21 dni
kalendarzowych licząc od końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostaną spełnione
przedmiotowe warunki. Ważność kodu przesłanego przez Bank wynosi 30 dni od dnia wysłania
wiadomości tekstowej.
Klient w trakcie Okresu Promocji może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę.
Bank w Okresie Promocji wyda Uczestnikom maksymalnie 15 000 Nagród. O kolejności decyduje
data i godzina wykonania Płatności Kartą, która powoduje spełnienie warunku, o którym mowa w §
4 ust. 1 pkt 1).
§ 5. Reklamacje

Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane i są rozpatrywane w sposób opisany
w „Regulaminie Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen
Bank Polska S.A.”
§ 6. Pozostałe postanowienia
1.

Regulamin jest dostępny w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku: www.
raiffeisenpolbank.com.

2.
3.

4.
5.

6.

Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Promocji. Wszelkie materiały promocyjnoreklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) zbieranych w celu wykonania
postanowień wynikających z Regulaminu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ulicy Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich
danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego, a w sferze dotyczącej
konsumentów – także Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Posiadacz Konta może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych
Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w ustawie z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku
finansowym.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu
Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska
S.A., „Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska
Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie
Osobistym”, "Regulaminu świadczenia usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem
Elektronicznych kanałów dostępu dla Klientów indywidualnych” oraz powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

