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Regulamin Promocji „Czas na Konto”  

 

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Organizatorem promocji o nazwie „Czas na Konto”, zwanej dalej „Promocją”, jest Bank Spółdzielczy w Krotoszynie z 
siedzibą w Krotoszynie przy ul. Piastowskiej 14, 63-700 Krotoszyn, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043578, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 621-000-41-83 (zwany dalej „Organizatorem”).  

2. Promocja organizowana jest na obszarze działania Organizatora, zgodnie z Statutem Organizatora. 

3. Okres promocji (zwany dalej „Sprzedażą Promocyjną”) rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych trwa od 
11.09.2017 r. do 31.10.2017 r. 

4. Sprzedaż Promocyjna odbywa się w placówkach Organizatora. 

 

§ 2 

1. Sprzedażą Promocyjną objęte są rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (zwane dalej „Rachunkami ROR”) otwarte w 
Bankach na podstawie umów.  

2. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które są uczniami pierwszej klasy szkoły 
ponadgimnazjalnej. 

3. Zawieranie umów Rachunku ROR uprawniających do wzięcia udziału w Promocji rozpocznie się dnia 11.09.2017 r. i 
zakończy w dniu 31.10.2017 r.; umowy zawarte przed lub po tym terminie nie uprawniają do wzięcia udziału w 
Promocji. 

4. Udział w Promocji przysługuje wyłącznie posiadaczowi rachunku, który spełni warunki określone w § 3 niniejszego 
Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”).  

 

§ 3 

Aby wziąć udział w Promocji muszą być spełnione łącznie następujące warunki: 

1) w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej została zawarta umowa o otwarcie Rachunku ROR w Banku ; 

2) w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej została zawarta umowa o kartę debetową do Rachunku ROR, na podstawie 
której została zamówiona karta. 

 

§ 4 

Osoba zawierająca umowę o Rachunek ROR jest informowana przez pracownika Banku, iż po spełnieniu warunków 
określonych w § 3 Regulaminu staje się uczestnikiem Promocji.  

 

Rozdział 2 – Nagrody i sposób ich przyznania 
 

§ 5 

1. Uczestnik Promocji spełniający wymagania i postanowienia Regulaminu otrzymuje prawo do nagrody w Promocji. 

2. W Promocji przewidziano nagrodę w postaci power banku (zapasowa bateria). 

3. Jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w ramach Promocji. 

4. Nagroda będzie wydana Uczestnikowi po spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 w placówce Banku 
Spółdzielczego, w której została zawarta umowa o otwarcie Rachunku ROR oraz o kartę debetową. 

5. Nagroda przewidziana w ramach Promocji wydana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Klient 
jest zwolniony z odprowadzenia podatku od uzyskanej nagrody. 

6. Uczestnik przy odbiorze nagrody jest zobowiązany okazać dokument, który potwierdzi jego tożsamość. 

7. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość w gotówce. 

8. Nagradzanym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. 
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Rozdział 3 – Reklamacje, skargi i wnioski 

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków 
 

§ 6 

W przypadku posiadania jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących organizowanej przez Bank Spółdzielczy w Krotoszynie 
Promocji, każdy ma prawo złożyć reklamację. 

 

Forma i miejsce złożenia reklamacji 
§ 7 

1. Reklamacja może być złożona: 

a) osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, 

b) listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki, 

c) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej 
Banku, 

d) faksem w formie pisemnej na numery placówek Banku, podane na stronie internetowej Banku, 

2. Adresy placówek Organizatora znajdują się na stronie www.bskrotoszyn.pl. 
 

 

Zakres danych zawartych w reklamacji 
§ 8 

1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko lub nazwę klienta; 

2) adres korespondencyjny;  

3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta; 

4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń; 

5) własnoręczny podpis klienta. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Organizator 
zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie, w jakiej reklamacja została złożona.  

3. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia 
reklamacji, Organizator informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe ze względu na niekompletność 
oświadczenia klienta. Niezależnie od powyższego klientowi przekazywana jest odpowiedź na złożoną reklamację w terminie 
wskazanym w § 4 ust. 1. 

 

Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji 
§ 9 

Organizator potwierdza w formie pisemnej otrzymanie reklamacji.  

 

Termin rozpatrzenia reklamacji 
§ 10 

1. Organizator odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 
wpływu reklamacji do Organizatora. 

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach  termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 60 dni 
kalendarzowych, a w przypadku klientów instytucjonalnych, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników, do 90 dni kalendarzowych od dnia wpływu reklamacji.  

3. Za szczególne skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 2, uznaje się konieczność uzyskania przez Organizatora 
dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.  

4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1, 
Organizator w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji: 
1) wyjaśnia przyczyny opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji; 
2) wyjaśnia okoliczności, które muszą zostać ustalone; 
3) wskazuje przewidywany terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż 

wskazany w ust. 2. 

5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. 

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o których 
mowa w ust. 3, terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. 
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7. Zasad opisanych w ust. 6 nie stosuje się do reklamacji złożonych przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników. 

8. Udzielając odpowiedzi na reklamację Organizator bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na 
udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Organizator, 
umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej. 

9. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Organizator udzielił odpowiedzi na reklamację, 
Organizator ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na 
korzyść klienta.   

 

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji 
§ 11 

Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysyłana: 

1) listem poleconym na adres wskazany w reklamacji, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego 
reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi. 

 

Informacje dodatkowe 
§ 12 

1. Organizator podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

2. W razie sporu z Organizatorem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego 
Rzecznika Konsumenta. 

3. W przypadku nieuwzględnienia przez Organizatora całości lub części roszczeń wynikających z reklamacji klienta, klient 
może: 

1) odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Organizatora, w tym Rady Nadzorczej; 

2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego; 

3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich; 

4) złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej: https://rf.gov.pl) lub 

5) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. 

4. Spory pomiędzy klientem będącym konsumentem a Organizatorem mogą być także rozstrzygane w drodze pozasądowego 
rozwiązywania sporów. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania jest:  

a) Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej: https://rf.gov.pl); 

b) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa  na zasadach 
określonych w Regulaminie  Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: 
http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp); 

c) Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 
Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc. 

 

Skargi 
§ 13 

1. Klient  ma prawo złożyć skargę – oświadczenie nie będące reklamacją – w przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących 
usług świadczonych przez Organizatora lub  wykonywanej przez Organizatora działalności.  

2. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 7-12, za wyjątkiem § 10 ust. 6 i § 12 ust. 3 pkt 4 oraz § 12 ust. 4. 

 

Wniosek 
§ 14 

1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania Organizatora, lepszego zaspokojenia potrzeb 
klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty.  

2. Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 7-12, za wyjątkiem § 10 ust. 6 i § 12 ust. 3-4. 

 

Rozdział 4 – Postanowienia końcowe 
§ 15 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, z siedzibą w 
Krotoszynie ul. Piastowska 14, 63-700 Krotoszyn. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe uczestnika w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z przeprowadzeniem 
Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również 
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prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest 
warunkiem uczestnictwa w Promocji. 

3. Uczestnik przystępując do Promocji wypełnia „Oświadczenie Uczestnika” stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Organizator będzie archiwizował dokumenty dotyczące Uczestników Promocji przez okres 6 miesięcy, liczony od dnia 
wręczania Nagród (dotyczy dokumentacji Promocji, w tym dokumentacji dotyczącej reklamacji). 

5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, Organizator zniszczy dokumentację konkursową. 

 

§ 16 

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora – Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14, 63-700 Krotoszyn 
oraz w placówkach Organizatora w godzinach otwarcia poszczególnych placówek oraz na stronie www.bskrotoszyn.pl w 
trakcie trwania Promocji, tj. od dnia 11.09.2017 r. do dnia 31.10.2017 r.  

 

§ 17 

Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część. 


