
 

 

Regulamin Promocji: „Podwojony Bonus  Plus  dla Klientów PlusBanku w Programie smartDOM” 

(„Regulamin”) 
 

1. Promocja „Podwojony Bonus Plus dla Klientów PlusBanku w Programie smartDOM” („Promocja”) jest 
organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.1 („Polkomtel”) i skierowana do klientów PLUS BANK S.A.2 („PlusBank”), 

którzy w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus w 

ofercie z usługą głosową lub usługą internetową („Umowa Plus Abonament,  Plus Internet, Plus Mix”) stając 
się Abonentami3 sieci Plus oraz do klientów PlusBank będących już Abonentami sieci Plus, którzy w czasie trwania 

Promocji zawrą aneks do Umowy Plus Abonament,  Plus Internet lub Plus Mix, zwanych dalej łącznie „Abonentami”. 
2. Promocja trwa od 01.04.2014 r. do odwołania. 

3. W ramach Promocji Abonent, o którym mowa w pkt.1, oraz który spełni następujące warunki: 
a) korzysta z promocji „Bonus Plus w Programie smartDOM” organizowanej przez PlusBank; 

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

c) jest posiadaczem Konta Plus w PlusBank i zapewnia w danym miesiącu wpływ na Konto Plus w wysokości 
minimum 1 000 zł oraz wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych, w bieżącym okresie rozliczeniowym, 

wykonanych Kartą debetową wyniesie minimum 500 zł i/lub jest posiadaczem Karty kredytowej i wartość 
rozliczonych transakcji bezgotówkowych, w bieżącym okresie rozliczeniowym, wykonanych Kartą kredytową 

wyniesie minimum 500 zł.  

d) nie posiada zaległości płatniczych wobec Polkomtel lub PlusBanku. 
otrzyma podwojenie Bonusu Plus nadawanego przez PlusBank w ramach Promocji „Bonus Plus w Programie 

smartDOM” („Podwojony Bonus Plus”). 
4. Podwojony Bonus Plus będzie naliczany przez 6 m-cy od momentu zawarcia Umowy Plus Abonament,  Plus Internet, 

Plus Mix i będzie naliczany raz w miesiącu, począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po 
zawarciu tejże umowy, pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w pkt. 3 powyżej. Podwojony Bonus Plus 

może być, za zgodą Abonenta, naliczony dla numeru telefonu, zgłoszonego do Promocji Bonus Plus organizowanej 

przez PlusBank, przy czym w dniu naliczenia Podwojonego Bonus Plus nie może być zawieszone świadczenie usług 
telekomunikacyjnych przez Polkomtel związanych z ww. numerem telefonu 

5. Brak spełnienia warunków uprawniających do otrzymania Podwojonego Bonusu Plus w jednym z Okresów 
rozliczeniowych nie powoduje braku możliwości uzyskania Podwojonego Bonusu Plus w kolejnych Okresach 

rozliczeniowych w trakcie trwania Promocji, z zastrzeżeniem pkt 4.  

6. Wartość Podwojonego Bonusa Plus zostanie ustalona zgodnie z poniższymi warunkami: 
a) Uwzględniane są wszystkie transakcje bezgotówkowe rozliczone w Okresie rozliczeniowym, dokonywane przy 

użyciu Karty debetowej głównej oraz dodatkowej wydanej do Konta Plus i/lub głównej lub dodatkowej Karty 
kredytowej, 

b) za każde 500 zł rozliczone przez PlusBank w związku z transakcją Kartą debetową lub kredytową w danym 

Okresie rozliczeniowym Abonentowi przysługuje (wartość transakcji zawsze zaokrąglana jest w dół do 
wielokrotności 500 zł): 

i. obniżenie o 5% Kwoty abonamentu dla Abonentów Plus Abonament lub Plus Internet, albo 
ii. zasilenie konta Abonenta Plus Mix przypisanego do numeru telefonu zgłoszonego w Promocji doładowaniem o 

wartości 5% Kwoty doładowań.  
c) Maksymalna wartość jednorazowego Podwojonego Bonusa Plus liczonego łącznie z Bonusem Plus przyznawanym 

w ramach Promocji Bonus Plus organizowanej przez Plus Bank (dotyczy także przypadku posiadania dwóch 

produktów suma Bonusów Plus z Konta Plus i Karty kredytowej) nie może przekroczyć 100% kwoty miesięcznego 
abonamentu lub kwoty obowiązkowego doładowania dla Abonentów Plus Mix. Nie ma możliwości wypłaty 

równowartości Podwojonego Bonusa Plus w gotówce, jak również rozliczenia go w ramach przyszłych zobowiązań 
wobec Polkomtel.  

d) W przypadku dokonania dla Abonenta zwrotu kwoty transakcji na Karcie debetowej lub Karcie Kredytowej 

PlusBanku, kwota zwrotu zostanie rozliczona w Okresie rozliczeniowym, w którym zwrot został rozliczony na 
rachunku Konta Plus lub rachunku Karty kredytowej, 

                                                        
1 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430, 
kapitał zakładowy: 3.510.300.000 zł, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968. 
2
 PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096937, o kapitale zakładowym 261.881.661,60 złotych, 
w całości opłaconym, NIP 781-00-14-345, REGON 630520298. 
3
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów.  



 

 

e) Dla Abonentów Plus Abonament oraz Plus Internet – Podwojony Bonus Plus będzie naliczany od kwoty 

abonamentu, dla okresu rozliczeniowego w Polkomtel, obowiązującej w ostatnim dniu Okresu rozliczeniowego, 
przy czym: 

i. dla Abonentów, którzy korzystają z rabatu na Abonament w całym okresie obowiązywania 
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Polkomtel, podstawę do wyliczenia Podwojonego Bonusu 

Plus będzie stanowiła Kwota abonamentu po uwzględnieniu rabatu przyznanego przez Polkomtel.  

ii. dla Abonentów korzystających z okresowej promocji Polkomtel obniżającej Kwotę abonamentu 

w okresie krótszym niż okres obowiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z 

Polkomtel, podstawą do wyliczenia Podwojonego Bonusu Plus będzie Kwota abonamentu obowiązująca po 
zakończeniu promocji Polkomtel. 

iii. dla Abonentów, którzy korzystają z rabatu na Abonament wynikającego z Programu smartDOM  

podstawę do wyliczenia Podwojonego Bonusu Plus będzie stanowiła Kwota abonamentu po uwzględnieniu 
rabatu przyznanego przez Polkomtel, 

7. Podwojony Bonus Plus zostanie naliczony w ciągu 14 (czternastu) dni od zakończenia Okresu rozliczeniowego i: 
a) w przypadku, gdy zdefiniowany do Promocji numer telefonu jest numerem Abonenta Plus Abonament lub Plus 

Internet, obniży kwotę do zapłaty pierwszej wystawionej, po naliczeniu Podwojonego Bonusa Plus, faktury za 
usługi telekomunikacyjne Polkomtel, 

b) w przypadku, gdy zdefiniowany do Promocji numer jest numerem Abonenta Plus Mix, powiększy saldo środków 

do wykorzystania od dnia naliczenia. Podwojenie Bonusa Plus nie przedłuża ważności konta Abonenta (okres 
ważności dla usług wychodzących w rozumieniu Regulaminu Polkomtel) ani nie wpływa na ilość obowiązkowych 

doładowań dla Abonentów Plus Mix (zasileń konta w rozumieniu Regulaminu Polkomtel). 
8. Podwojony Bonus Plus na fakturze za usługi telekomunikacyjne Polkomtel będzie prezentowany łącznie z Bonusem 

Plus przyznawanym przez PlusBank.   

 
 


