
Regulamin Konkursu  

„Bezpieczna jesień z PlusBankiem” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Bezpieczna jesień z PlusBankiem”, zwanego dalej „Konkursem” jest 

spółka PLUS BANK S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, kod pocztowy 04-175, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000096937, 

zwana dalej „Organizatorem” lub „Bankiem”. 

2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 24.10.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. przy czym 

zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą od dnia 24.10.2014 r. do dnia 30.10.2014 r. oraz 

od dnia 03.11.2014 r. do dnia 17.11.2014 r. podczas Dni Otwartych w Oddziałach Banku pt. 

„Bezpieczna jesień z PlusBankiem”. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych w Polsce 

nabywających produkty, o których mowa w  § 2 pkt 1 poniżej, będących konsumentami w 

rozumieniu art. 221 k.c. („Uczestnicy”).  Osoby nie spełniające tego warunku nie mogą zostać 

Laureatami Konkursu. 

4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich oddziałach Plus 

Banku, zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na warunki Konkursu przedstawione w 

niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim 

zawartych, jak również zgłaszając swój udział potwierdza, że spełnia wszystkie warunki 

uprawniające go do udziału w Konkursie. 

§2 Zasady udziału w Konkursie 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie zgłoszenia do Konkursu w Oddziale 

Plus Banku w dniach wskazanych w §1 pkt 2 oraz: 

1.1. otwarcie dowolnego konta w Oddziale Banku i wykonanie w terminie do 31.12.2014 r. 

dowolnej liczby transakcji bezgotówkowych kartą MasterCard wydaną do tego konta, na 

łączną kwotę co najmniej 300 zł, lub 

1.2. zawnioskowanie i otrzymanie „Jesiennego kredytu gotówkowego” udzielanego przez Bank – 

liczy się data uruchomienia kredytu, lub 

1.3. zawnioskowanie w Banku i otrzymanie kredytu gotówkowego (innego niż oferta kredytu 

gotówkowego o której mowa w pkt 1.2) wraz z kontem oraz wykonanie w terminie do 

31.12.2014 r dowolnej liczby transakcji bezgotówkowych kartą MasterCard wydaną do tego 

konta, na łączną kwotę co najmniej 300 zł. 

2. Zgłoszenie do Konkursu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

3. W przypadku Klientów - Uczestników objętych akcją e-mailingową, przy ocenie spełnienia 

warunków o których mowa w pkt. 1 powyżej, uwzględniane są konta otwarte drogą tradycyjną 

(za pośrednictwem Oddziału Banku) oraz elektronicznie przez www.plusbank.pl (z 

wykorzystaniem elektronicznego wniosku).  

4. Uczestnicy, którzy wypełnili zgłoszenie do Konkursu i zostali wyłonieni przez Organizatora do 

otrzymania nagrody głównej tj. znajdują się w wśród 500 Laureatów, zostaną o tym 

poinformowani telefonicznie przez Bank w następujących terminach: 

4.1. Do 15 stycznia 2015 r. w przypadku Uczestników, którzy zrealizowali transakcje 

bezgotówkowe (wypłata gotówki nie jest zaliczana do transakcji bezgotówkowych) na 

kwotę co najmniej 300 zł, zgodnie z zapisem pkt 1.1. i 1.3.  
4.2. Do 20 stycznia 2015 r. w przypadku Uczestników, którzy przystąpili  do Konkursu zgodnie 

z warunkami pkt 1.2. powyżej . 



5. Organizator podejmie 3 próby połączenia telefonicznego z Laureatem w odstępach nie 

krótszych niż 1 godzina i nie dłuższych niż 3 godziny. W przypadku 3 nieudanych prób 

połączenia z Laureatem nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Przez nieudaną próbę 

połączenia rozumie się nieodebranie połączenia w ciągu 5 sygnałów, sygnał zajętości, 

nieprawidłowy numer, przebywanie przez abonenta poza zasięgiem lub brak sygnału, włączenie 

się poczty głosowej i inne skutkujące niemożnością skuteczne połączenia się z Laureatem. 

6. Organizator wyłania, z zastrzeżeniem zapisu §1 pkt 3 500 Laureatów, tj. Uczestników którzy 

jako pierwsi spełnią warunki Konkursu i przyzna im nagrody główne wskazane w §3 pkt 3.1, 

związane z tematyką bezpieczeństwa na drogach. 

7. Uczestnikowi, który nie został wyłoniony jako Laureat, uprawniony do nagrody głównej,  

przysługuje jedna z nagród pocieszenia wskazana w §3 pkt 3.2. – 3.3, związana z tematyką 

bezpieczeństwa na drogach. Nagrody pocieszenia można odbierać w Oddziale Banku do 

wyczerpania zapasów. 

 

§3 Nagrody 
 

1. Nagrody wydawane są, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej, niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej 

weryfikacji, o której mowa w §2 pkt 4 powyżej. 

2. Nagrodami w Konkursie „Bezpieczna jesień z PlusBankiem” są: 

3.1. 500 nagród głównych w postaci plecaków turystycznych z elementami odblaskowymi i 

logotypami Plus Banku i MasterCard o wartości jednostkowej 44,28 zł brutto 

3.2. 5640 nagród pocieszenia w postaci opasek odblaskowych, o wartości jednostkowej 5,35 

zł brutto 

3.3. 5600 nagród pocieszenia w postaci smyczy odblaskowych, o wartości jednostkowej 4,54 

zł brutto 

3. Całkowita wartość puli nagród wynosi 77.738 zł brutto. 

4. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany nagrody na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe lub 

ich równowartość pieniężną.  

5. Nagrody wydawane będą w terminie do 31.01.2015 wyłącznie w oddziałach PlusBanku, w 

których Uczestnik zawarł umowę o konto lub umowę kredytową, i tylko do wyczerpania 

zapasów.  

6. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi tj. zgodnie z 

Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2014 

poz.1328).  

7. Utrata prawa do nagrody głównej lub nagrody pocieszenia zachodzi w i w następujących 

sytuacjach: 

7.1 w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody w terminie, 

7.2 przypadku niespełnienia przez Uczestnika § 1 pkt 3. niniejszego Regulaminu. 

 

§4 Reklamacje 

1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do składania reklamacji co do przebiegu Konkursu i jego 

wyników od dnia 24.10.2014 r., nie później jednak niż do 2 marca 2015r. O dochowaniu 

terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego – data nadania. Reklamacje 

przesłane z datą stempla późniejszą niż 02.03.2015 r. nie są uwzględniane.  

2. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora: PLUS 

BANK  S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa z dopiskiem: „Bezpieczna jesień z Plus 

Bankiem”. 

3. Reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, datę i miejsca zdarzenia, 

którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania reklamacyjnego. 

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Zawiadomienie o wyniku rozpatrzenia reklamacji 

jest przesyłane  reklamującemu listownie, na adres podany w reklamacji. 



§5 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w oddziałach Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.plusbank.pl. Spis oddziałów biorących udział w konkursie stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu. 

2. Na materiałach promocyjnych publikowany jest wyciąg z Regulaminu określający zasady 

udziału w Konkursie. 

3. Biorąc udział w Konkursie „Bezpieczna jesień z PlusBankiem” jego Uczestnicy akceptują 

postanowienia Regulaminu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182) wyłącznie na 

potrzeby niniejszego Konkursu. Organizator zbiera dane osobowe w celu umożliwiającym 

prawidłową weryfikację Uczestnika i wydanie nagród. Uczestnicy Konkursu „Bezpieczna jesień 

z PlusBankiem” przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych teleadresowych przez 

Uczestnika uniemożliwia przekazanie nagrody i oznacza ich rezygnację z nagrody. 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w toku Konkursu „Bezpieczna jesień 

z PlusBankiem” jest Organizator. Uczestnicy mają prawo wglądu w treść swoich danych 

osobowych, prawo żądania ich zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale konieczne dla otrzymania nagrody w Konkursie. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

 
  


