
 
Regulamin Kodów Rabatowych PLUS BANK S.A. 

 

Niniejszy regulamin określa zasady wydawania oraz korzystania z Kodów Promocyjnych Klientom będącym 
przedsiębiorcami, dla których prowadzony jest przez PLUS BANK S.A. Pakiet Mikro Biznes. 

I.  Postanowienia ogólne  
1. Podmiot obsługujący - Podmiotem obsługującym Kody Rabatowe jest PLUS BANK Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, REGON 630520298, NIP 
781-00-14-345, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000096937, Kapitał zakładowy: 281.881.616,58 zł, opłacony w 
całości. 

2. Definicje 
a) Bank – PLUS BANK S.A. 
b) Klient –Posiadacz Pakietu Mikro Biznes w PLUS BANK S.A. korzystający z usługi.  
c) Kod Rabatowy – ciąg znaków alfanumerycznych przekazywanych do Klienta na zasadach 

określonych w pkt III niniejszego regulaminu, służący aktywacji usługi. 
d) Serwis Partnerski – serwis ifirma.pl, którego właścicielem jest Power Media S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul Grabiszyńskiej 241 B, 53-234 Wrocław REGON 931082394, NIP 8981647572, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000281947, kapitał 
zakładowy 640.000 zł opłacony w całości. 

e) Operator Promocji - Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul Grabiszyńskiej 241 B, 53-
234 Wrocław REGON 931082394, NIP 8981647572, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, 
prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000281947, kapitał zakładowy 640.000 zł opłacony w 
całości. 

f) Regulamin – niniejszy Regulamin Kodów Rabatowych  
g) Pakiet Mikro Biznes – umowa o oprowadzenie rachunku prowadzonego w formie Pakietu Mikro 

Biznes. 
h) Usługa – usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu Partnerskiego w zakresie 

objętym niniejszym Regulaminem. 
 

II.  Zasady otrzymania Kodu Promocyjnego 

Kody rabatowe przekazywane będą każdemu Klientowi, któremu Bank otwiera Pakiet Mikro Biznes. Kod 
Rabatowy zostanie przesłany w formie wiadomości na skrzynkę pocztową użytkownika dostępną w 
plusbank24 w zakładce „Poczta” w terminie 3 dni roboczych od daty otwarcia rachunku Pakiet Mikro 
Biznes. 

 
 

III.  Warunki korzystania 
1. Klient posiadający aktywny Kod Rabatowy ma prawo do uzyskania bonifikaty określonej w 

rozdziale IV. 
2. Kod rabatowy aktywny jest od momentu wydania go Klientowi  
3. Kod rabatowy jest przypisany do konkretnego klienta i nie może być udostępniany innym 

podmiotom / osobom. Udostępnienie kodu rabatowego może powodować blokadę Kodu 
Rabatowego. 

4. Klient może posługiwać się wyłącznie jednym Kodem rabatowym. 
5. Kody rabatowe nie mogą być wymieniane na inne korzyści majątkowe poza wskazanymi w 

rozdziale IV. 



6. W przypadku zgubienia lub przejęcia Kodu rabatowego przez osobę trzecią Klient zobowiązany 
jest niezwłocznie przekazać informację o tym fakcie Bank.  

7. Kody rabatowe maja charakter jednorazowy. 
8. Bank nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie danych osobowych przez Klienta w Serwisie 

Partnerskim. 
9. Bank w nie przekazuje danych o Klientach do Serwisu Partnerskiego. 
10. Bank nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Serwisu Partnerskiego, ciągłość działania, 

jakość obsługi, jego zgodność z prawem. Regulamin działania Serwisu Partnerskiego dostępny jest 
na stronie www.ifirma.pl.  

11. Użycie kodu rabatowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
12. Bank ma prawo unieważnienia kodu w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień 

niniejszego Regulaminu.  
13. Dostęp do Serwisu Partnerskiego ifirma.pl, poprzez stronę www.plusbank.pl lub www.ifirma.pl. 

IV.  Zakres promocji 
1. Promocja trwa od 20 stycznia 2014r. 
2. Kod rabatowy uprawnia do korzystania z promocji przygotowanej przez Operatora dla Klientów 

Plus Bank. Promocja polega na: 
a) wydłużeniu okresu próbnego w pierwszym roku o następne 3 miesiące, czyli do 6 

miesięcy bezpłatnego korzystania z usług księgowości on-line lub  
b) otrzymanie rabatu na 100% ceny usługi biura rachunkowego przez pierwszy miesiąc 

korzystania z usługi w pierwszym roku korzystania z usługi. 
3. Promocje wymienione w pkt2 niniejszego paragrafu nie mogą być łączone. 

V. Rozpatrywanie reklamacji 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące kodów rabatowych, mogą być składane pisemnie, elektronicznie 

lub osobiście w Oddziale Banku. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, 
adres Klienta, adres email, nr Klient w Banku (CIF), przyczynę reklamacji wraz z jej 
uzasadnieniem oraz numer kodu, którego reklamacja dotyczy jak i preferowana formę odpowiedzi 
na reklamację (listownie lub mailowo). 

2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu 
reklamacji do Banku.  

3. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany listownie, bądź mailowo, 
w zależności od sposobu uzgodnionego z Klientem. 

4. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu Partnerskiego, należy zgłaszać do Operatora 
promocji, szczegółowa informacja o trybie przyjmowania reklamacji na stronie Serwisu 
Partnerskiego www.ifirma.pl. 

 
VI.  Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.plusbank.pl  
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Podmiot Obsługujący w każdym czasie, bez 

szkody dla dotychczasowych Klientów. 
3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały 

obowiązujące przepisy prawa. 
 


