
Regulamin konkursu „Aktywna jesień” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulamin” określa zasady konkursu „Aktywna jesień” dla posiadaczy 

rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych dla klientów indywidualnych w PLUS BANK S.A., zwanego dalej 

„Konkurs”. 

2. Organizatorem Konkursu jest PLUS BANK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 04-026), 

Al. Stanów Zjednoczonych 61A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000096937, REGON 630520298, NIP 781 00 14 345, kapitał zakładowy 

281 881 616,58 zł w całości wpłacony, zwana dalej „Bank”.  

3. Konkurs trwa w okresie od 21 września 2015 r. do 30 listopada 2015 r., zwanym dalej „Okres 

Konkursu”.  

 

§2 

Definicje 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

a) Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla klienta indywidualnego prowadzony przez Bank, 

b) Karta debetowa – karta płatnicza debetowa Posiadacza wydana do Rachunku, prowadzonego przez Bank 

c) Naklejka – naklejka zbliżeniowa MasterCard Debit wydana do Rachunku Posiadacza prowadzonego przez 

Bank,  

d) Transakcja – operacja bezgotówkowa przy użyciu Karty debetowej lub Naklejki (w tym operacja z 

wykorzystaniem funkcjonalności PayPass™), 

e) Transakcje rozliczone – Transakcje, które zostały rozliczone przez Bank i zaksięgowane na Rachunku 

Posiadacza w Okresie Konkursu,  

f) Posiadacz –posiadacz Rachunku, który dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji kartowych 

zgodnie z umową o prowadzenie Rachunku zawartą z Bankiem.  

 

§3 

 

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie może wziąć udział Posiadacz będący jednocześnie posiadaczem Karty debetowej i/lub naklejki, 

dokonujący w Okresie Konkursu Transakcji, które w Okresie Konkursu, tj. w terminie do 30 listopada 2015 

uzyskają status Transakcji rozliczonych, zwany dalej „Uczestnik Konkursu”. 

2. Konkurs polega na dokonaniu w Okresie Konkursu jak największej liczby Transakcji, które w Okresie 

Konkursu, tj. w terminie do 30 listopada 2015 r. uzyskają status Transakcji rozliczonych i które nie zostaną 

anulowane.  

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) zapoznania się z zasadami Konkursu określonymi w niniejszym Regulaminie i wyrażenia zgody na warunki 

Konkursu określone w tym Regulaminie, 

b) przesłania do Banku prawidłowo wypełnionego zgłoszenia udziału w Konkursie w Okresie Konkursu za 

pośrednictwem modułu Poczta w bankowości internetowej plusbank24.pl lub aplikacji mobilnej plusbank24. 

Typ wiadomości: KONKURS o treści AKCEPTUJE REGULAMIN KONKURSU, zwane dalej „Zgłoszenie”.  

4. Uczestnik Konkursu może przesłać wyłącznie jedno Zgłoszenie do Konkursu. 



5. W Konkursie za prawidłowe Zgłoszenia uznawane są wyłącznie Zgłoszenia spełniające warunki określone w § 3 

ust. 3 lit. b) Regulaminu.  

6. Przy rozstrzygnięciu Konkursu będą brane pod uwagę wszystkie Transakcje dokonane przez Uczestnika 

Konkursu w Okresie Konkursu i rozliczone do dnia 30 listopada 2015 r. z wyłączeniem Transakcji anulowanych, 

niezależnie od daty przesłania przez Uczestnika Zgłoszenia. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Banku.  

 

§4 

Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie jest pięć zestawów, w skład każdego zestawu wchodzi: 

- router mobilny Huawei 5180 o wartości 595 zł brutto  

- starter Plus Internet na kartę o wartości 15 zł brutto, z pakietem Internetu 3GB na start 

- doładowania Plus Internet na kartę o wartości 100zł brutto, które pozwala na wykorzystanie 36GB transmisji 

danych. Ilość ta dostępna jest pod warunkiem, że kwota doładowania zostanie w całości przeznaczona na 

transmisję danych. Szczegółowe tabele znajdują się w Regulaminach Promocji Polkomtel sp. z o.o.: "Ja+ 

Internet na Kartę – Bonus za doładowanie",.Startery w Taryfie Nowy Plus Internet na Kartę” 

 zwane dalej pojedynczo „Nagrodą” wraz z przypisanymi do każdej Nagrody dodatkowymi nagrodami 

pieniężnymi w wysokości 78,88 zł. 

2. Nagrody zostaną przyznane pięciu Uczestnikom Konkursu, którzy w Okresie Konkursu dokonają największej 

liczby Transakcji rozliczonych i które nie zostały anulowane „Zwycięzcy Konkursu”. 

3. W terminie do 15 grudnia 2015 r., Bank sporządzi ranking Uczestników w oparciu o liczbę Transakcji 

rozliczonych dokonanych przez poszczególnych Uczestników w Okresie Konkursu, które nie zostały anulowane, 

zwany dalej „Ranking”. 

4. W przypadku kiedy więcej niż jeden Uczestnik Konkursu dokona w Okresie Konkursu takiej samej liczby 

Transakcji rozliczonych, które nie zostały anulowane, o kolejności w Rankingu decydować będzie łączna 

wartość Transakcji rozliczonych, które nie zostały anulowane, przy czym wyższe miejsce w Rankingu uzyska w 

takim przypadku Uczestnik Konkursu, który dokonał Transakcji rozliczonych o łącznej wyższej wartości. 

5. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę. 

6. Przychód Uczestnika Konkursu uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega 

opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. 

7. Wydanie Nagrody nastąpi po pobraniu od Zwycięzcy Konkursu podatku. Bank ma prawo potrącić kwotę 

należnego podatku zryczałtowanego z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej przypisanej do Nagrody. 

8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.  

9. Zwycięzca Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia roszczeń o prawo do Nagrody na osoby trzecie. 

10. Zwycięzca Konkursu może zrzec się Nagrody w Konkursie, ale w zamian nie przysługuje mu jakakolwiek inna 

nagroda ani jej równowartość w kwocie pieniężnej. 

 

§5 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 20 grudnia 2015r. przez podanie przez Bank wyników Konkursu na 

stronie www.plusbank.pl poprzez podanie imienia i pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości w której 

mieszka Uczestnik Konkursu, któremu przyznano prawo do Nagrody. 

2. Uczestnicy Konkursu, którym przyznano prawo do Nagrody zgodnie z zasadami określonymi w § 4 niniejszego 

Regulaminu zostaną powiadomieni o przyznaniu prawa do Nagrody poprzez wiadomość wysłaną za 

pośrednictwem poczty w bankowości internetowej plusbank24.pl 



§6 

Wydanie Nagród 

1. Warunkiem wydania Nagrody jest nie wypowiedzenie przez Zwycięzcę Konkursu umowy Rachunku w terminie 

do dnia 20 grudnia 2015 r.  

2. Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową do Zwycięzców na adres korespondencyjny, który jest 

zaewidencjonowany w systemie finansowo-księgowym Banku najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. 

 

§7 

Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z pózn.zm.) jest Bank.  

2. Podanie danych osobowych określonych w Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie i otrzymania Nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich 

poprawiania. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.  

 

§8 

Reklamacje 

1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika Konkursu w Okresie Konkursu jak również w terminie do 7 

dni od rozstrzygnięcia Konkursu, za pośrednictwem:  

a) poczty elektronicznej przesłanej na adres: reklamacje@plusbank.pl, z podaniem w tytule „Reklamacja – 

Konkurs „Aktywna jesień”, lub 

b) Systemu Bankowości Elektronicznej plusbank24.pl, lub  

c) pisemnie  na adres: Biuro Jakości i Reklamacji PLUS BANK S.A., ul. Zwierzyniecka 18, 60-814 Poznań z 

dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „Aktywna jesień”.  

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu 

kontaktowego Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie 

Uczestnika. 

3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia lub przekazania reklamacji. W 

przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji termin 

rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony o okres nie dłuższy niż 14 dni. Bank zawiadamia Uczestnika 

Konkursu o przyczynach wydłużenia okresu rozpatrywania reklamacji wskazując okoliczności na to 

wpływające.   

4. Uczestnik Konkursu o sposobie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji  zostanie powiadomiony listem poleconym 

wysłanym na adres do korespondencji podany przy przesyłaniu reklamacji. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w 

„Regulaminie wydawania i użytkowania kart debetowych w PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych”, 

„Regulaminie Zintegrowanym udostępniania i obsługi usług oferowanych do Konta Plus w PLUS BANK S.A.” , 

w „Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A.”, „Regulaminie prowadzenia rachunków 

oszczędnościowych dla osób fizycznych”, odpowiednich umowach produktowych oraz przepisach powszechnie 

obowiązujących.  

2. Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu dostępne są  w siedzibie Banku oraz na stronie 

www.plusbank.pl 


