Obowiązuje od 11.05.2019 r.

Regulamin Promocji „Bonus Plus 3 w programie smartDOM”
I. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji „Bonus Plus 3 w programie
smartDOM” dla Abonentów Polkomtel i Cyfrowego Polsatu, korzystających z oferty Banku.
2.
Organizatorem Promocji jest Bank.
3.
Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:
1)
Abonent – Abonent Polkomtel lub Abonent Cyfrowego Polsatu;
2)
Abonent Polkomtel – Abonent Plus Abonament, Abonent Plus na Kartę, Abonent Plus Mix;
3)
Abonent Plus Abonament – Abonent w rozumieniu Regulaminu Polkomtel;
4)
Abonent Plus na Kartę – Abonent Simplus, Abonent Sami Swoi lub Abonent 36i6 w rozumieniu
Regulaminu Polkomtel;
5)
Abonent Plus Mix – Abonent MixPlus lub Abonent Plus Mix w rozumieniu Regulaminu Polkomtel;
6)
Abonent Cyfrowego Polsatu – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej będąca
stroną pisemnej umowy o świadczenie usługi telewizji satelitarnej (usługa Telewizji) lub umowy o
świadczenie usługi dostępu do Internetu (usługa Internetu) świadczonej przez Cyfrowy Polsat,
zawartej po 30 sierpnia 2012 r.;
7)
Bank – PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000096937; o kapitale zakładowym 331.881.673,77 zł w całości
opłaconym, NIP 781-00-14-345, REGON 630520298;
8)
Bonus Plus 3 – świadczenie Banku w postaci vouchera na zapłatę rachunku telekomunikacyjnego w
Polkomtel lub rachunku za usługę Telewizji lub usługę Internetu w Cyfrowym Polsacie lub dodatkowe
doładowanie konta dla Abonentów Plus Mix lub Abonentów Plus na Kartę. Vouchery będą
automatycznie przekazywane przez Bank do Polkomtel lub Cyfrowego Polsatu w celu ich realizacji;
9)
Cyfrowy Polsat (CP) – Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000010078; o kapitale zakładowym 25.581.840,64 zł w całości opłaconym,
NIP 796-19-10-732, REGON 670925160;
10) Karta płatnicza – karta debetowa/naklejka zbliżeniowa, wydawana przez Bank do rachunku
płatniczego Konto Plus;
11) Klient – osoba fizyczna, Uczestnik Promocji;
12) Konto Plus – rachunek płatniczy oferowany przez Bank w pakiecie z Kartą płatniczą i usługą
plusbank24 (kanały: Internet, SMS, Telefon);
13) Kwota abonamentu w Polkomtel (Kwota abonamentu PLK) – kwota brutto stałej opłaty za
usługi telekomunikacyjne świadczone przez Polkomtel (abonament w rozumieniu Regulaminu
Polkomtel dla Abonentów Plus Abonament lub kwota miesięcznego zobowiązania w przypadku
Abonentów Plus Mix), w miesiącu poprzedzającym miesiąc przyznania Bonus Plus 3, pomniejszona o
rabaty, w tym za wybór e-faktury/faktury w wersji elektronicznej. Przy wyliczeniu wymaganej
minimalnej kwoty miesięcznego zobowiązania brana jest pod uwagę wysokość miesięcznej opłaty po
uwzględnieniu tego rabatu, nawet jeśli Abonent nie wybrał e-faktury/faktury w wersji elektronicznej.
Dla Klientów, którzy korzystają z promocji typu „x miesięcy bez opłat” wartość Kwoty abonamentu w
Polkomtel będzie stanowiła kwota abonamentu naliczona w pierwszym okresie rozliczeniowym
następującym po okresie promocji bez opłat, pomniejszona o inne rabaty;
14) Kwota abonamentu w Cyfrowym Polsacie (Kwota abonamentu CP) – kwota brutto opłaty
abonamentowej za usługi Telewizji (opłaty abonamentowej w rozumieniu Regulaminu świadczenia
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usług telekomunikacyjnych telewizji satelitarnej przez Cyfrowy Polsat) określonej zgodnie z umową o
oświadczenie tych usług (z wykluczeniem opłaty za Multiroom oraz innych usług dokupionych) lub
kwota brutto stałej opłaty miesięcznej za usługi Internetu obejmującej abonament (w rozumieniu
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Internetu przez Cyfrowy Polsat i Cennika),
pomniejszona o rabaty. Dla Klientów, którzy korzystają z promocji typu „x miesięcy bez opłat”
wartość Kwoty abonamentu w Cyfrowym Polsacie będzie stanowiła kwota abonamentu naliczona w
pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po okresie promocji bez opłat, pomniejszona o inne
rabaty;
Oddział Partnerski - placówka obsługi sprzedażowej i posprzedażowej klientów Banku, prowadzona
przez przedsiębiorcę z sieci sprzedaży Polkomtel/Cyfrowy Polsat, współpracującego z Bankiem;
Okres rozliczeniowy – obowiązujący dla Promocji okres, za który Bank będzie dokonywał
naliczenia Bonus Plus 3, rozpoczynający się pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego i
kończący się ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego;
plusbank24 – usługa umożliwiająca dostęp do rachunku płatniczego za pomocą kanałów: Internet,
Telefon lub SMS;
Polkomtel – Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000419430, NIP: 527-10-37-727, REGON: 011307968;
Promocja - promocja „Bonus Plus 3 w programie smartDOM” dla Abonentów Polkomtel i
Abonentów Cyfrowego Polsatu, korzystających z oferty Banku, prowadzona na zasadach i w terminie
określonym w Regulaminie Promocji;
Regulamin CP – odpowiednio regulaminy CP: Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych
Internetu – w odniesieniu do Abonentów usługi Internetowej, Regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych telewizji satelitarnej – dla Abonentów usługi Telewizji obowiązujący Klienta w
Cyfrowym Polsacie;
Regulamin Polkomtel – odpowiednio regulaminy Polkomtel: Regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów lub Regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Abonament - w odniesieniu do Abonentów Plus
Abonament, Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla
Abonentów Simplus/Sami Swoi, Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel
sp. z o.o. dla Abonentów 36i6 lub Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel
sp. z o.o. – Na Kartę – w odniesieniu do Abonentów Plus na Kartę, Regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS, Regulamin świadczenia
usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów Plus Mix lub Regulamin
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Mix – w odniesieniu do
Abonentów Plus Mix;
Regulamin Promocji – niniejszy regulamin Promocji „Bonus Plus 3 w programie smartDOM”;
Uczestnik Promocji - Abonent Polkomtel lub Abonent Cyfrowego Polsatu, który zawarł Umowę
Zintegrowaną i złożył oświadczenie o przystąpieniu do Promocji oraz spełnił warunki, o których
mowa w punkcie II ust. 4 Regulaminu Promocji oraz wyraził zgodę o której mowa w punkcie II ust. 5
Regulaminu Promocji;
Umowa Zintegrowana - umowa o prowadzenie rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych,
oszczędnościowych, terminowych lokat, o karty debetowe dla osób fizycznych, o kredyt w rachunku
płatniczym, o usługę plusbank24, zawarta z Bankiem.

II. Zasady Promocji i tryb nagradzania
1.

Przedmiotem Promocji jest nagradzanie Klientów Banku aktywnie korzystających z Karty płatniczej.
Promocja polega na przyznawaniu Bonus Plus 3 na zasadach określonych w Regulaminie.
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W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które zawarły z Bankiem Umowę Zintegrowaną nie
wcześniej niż dnia 27.12.2018 roku i nie później niż do dnia 10.05.2019 roku.
Promocja obowiązuje od dnia 27.12.2018 r. do odwołania. O zakończeniu Promocji Bank poinformuje
Klientów z miesięcznym wyprzedzeniem przez umieszczenie informacji na stronie plusbank.pl oraz
poprzez wysłanie komunikatu w plusbank24.
W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna (Klient), która z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej spełnia
łącznie następujące warunki:
1)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2)
z zastrzeżeniem postanowień pkt III ust. 4 Regulaminu Promocji jest Abonentem Plus Abonament
lub Abonentem Plus Mix lub Abonentem Plus na Kartę, przy czym w dniu naliczenia Bonus Plus 3
nie może być zawieszone świadczenie usług telekomunikacyjnych na jego rzecz przez Polkomtel
lub nie może być zawieszone świadczenie usług telekomunikacyjnych dla numeru telefonu
zgłoszonego w Promocji, dla którego jest przyznawany Bonus Plus 3, lub jest Abonentem
Cyfrowego Polsatu, który przystąpił do Promocji, przy czym w dniu naliczenia Bonus Plus 3 nie
może być zawieszone świadczenie usług przez Cyfrowy Polsat,
3)
w odniesieniu, do której nie jest prowadzona windykacja ze względu na nieuregulowanie
zobowiązań wobec Polkomtel (nie dotyczy Abonentów Plus na Kartę), lub Cyfrowego Polsatu lub
Banku,
4)
jest posiadaczem Konta Plus.
Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest oświadczenie o przystąpieniu do Promocji oraz wyrażenie
zgody na ujawnienie danych osobowych pomiędzy Bankiem a Polkomtel lub Bankiem a Cyfrowym
Polsatem zgodnie z pkt III ust. 1 Regulaminu Promocji.
Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji można złożyć podczas zawierania Umowy Zintegrowanej. W
przypadku, gdy osoba nie złożyła oświadczenia o przystąpieniu do Promocji podczas zawierania Umowy
Zintegrowanej może przystąpić do Promocji po zawarciu Umowy Zintegrowanej składając oświadczenie o
przystąpieniu do Promocji oraz pozostałe wymagane oświadczenia wskazane w pkt III ust. 1 Regulaminu
Promocji za pośrednictwem bankowości elektronicznej plusbank24, w Oddziale Partnerskim lub za
pośrednictwem Infolinii Banku. Dla zasad naliczania Bonus Plus 3 stosuje się warunki obowiązujące w
dniu złożenia oświadczenia o przystąpieniu do Promocji.
Uczestnik Promocji przy zawarciu Umowy Zintegrowanej zobowiązany jest do określenia, w odniesieniu
do usług którego podmiotu: Polkomtel czy Cyfrowy Polsat, chce wykorzystywać Bonus Plus 3 z
zastrzeżeniem, iż w przypadku Uczestnika Promocji, który przystępuje do Promocji po zawarciu Umowy
Zintegrowanej, Uczestnik zobowiązany jest dokonać powyższego określania podczas przystąpienia do
Promocji, zgodnie z pkt 6 powyżej. W przypadku wyboru Polkomtel, Uczestnik Promocji jest zobowiązany
do wskazania numeru telefonu dla którego ma być przyznany Bonus Plus 3.
Wartość Bonus Plus 3 ustalana jest zgodnie z poniższymi warunkami:
1)
uwzględniane są wszystkie transakcje bezgotówkowe, dokonane w Okresie rozliczeniowym przy
użyciu Karty płatniczej głównej oraz dodatkowej wydanej do Konta Plus,
2)
Bonus Plus 3 za transakcje dokonane Kartą płatniczą na min. 500 zł w Okresie rozliczeniowym
wynosi:
a) 5 zł dla Uczestników Promocji, którzy na dzień naliczania Bonus Plus 3 wyrazili zgodę na
otrzymywanie drogą elektroniczną od Banku informacji o charakterze marketingowym, w tym
informacji handlowych oferowanych przez Bank, oraz wykorzystywania urządzeń końcowych
w celach marketingowych za pomocą: bankowości elektronicznej plusbank24, adresu poczty
elektronicznej e-mail, wiadomości sms oraz mms, telefonu oraz wyrazili zgodę na
kontaktowanie się przez Bank na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej w
celach związanych z wykonywaniem zawartych przez Uczestnika Promocji z Bankiem umów,
w szczególności na przesyłanie drogą elektroniczną informacji o zmianach regulaminów,
tabeli prowizji i opłat oraz innych informacji i podali poprawny adres poczty elektronicznej email,
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3)

4)

b) 2 zł dla Uczestników Promocji, którzy nie wyrazili wskazanych w lit a) powyżej zgód.
Uczestnikom Promocji, którym w danym Okresie rozliczeniowym przyznany został Bonus Plus 3 za
transakcje Kartą płatniczą naliczony zgodnie z pkt 1) i pkt 2) lit. a) powyżej i jednocześnie w danym
Okresie rozliczeniowym na Konto Plus Uczestnika Promocji przekazane zostało wynagrodzenie od
pracodawcy (nie dotyczy wpłat realizowanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą z rachunku firmowego na rachunek prywatny) lub świadczenie emerytalne/rentowe w
kwocie min. 1000 zł, przysługuje w danym miesiącu dodatkowy Bonus Plus 3 w wysokości 5 zł, o ile
spełnione zostały warunki określone w niniejszym punkcie.
Uczestnikowi Promocji, który w okresie obowiązywania Promocji wskazanym w pkt II. ust. 2
Regulaminu Promocji podpisze lub przedłuży swoją umowę o świadczenie usług z Polkomtel lub
Cyfrowy Polsat oraz jednocześnie otrzyma Bonus Plus 3 za transakcje Kartą płatniczą wyszczególniony
w pkt 2) powyżej, dodatkowo w danym Okresie rozliczeniowym przysługuje dodatkowy Bonus Plus 3:
Dodatkowy Bonus Plus 3 miesięczny naliczany przez
12 pierwszych miesięcy od podpisania umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych lub jej
przedłużenia
dodatkowy Bonus Plus 3 dla
Abonamentu w Polkomtel

5)

6)

7)

Voucher 15 zł na zapłatę rachunku za usługi
telekomunikacyjne dotyczące zgłoszonego w Promocji
numeru telefonu

dodatkowy Bonus Plus 3 dla
Plus Mix

Doładowanie 15 zł dla numeru telefonu zgłoszonego w
Promocji

dodatkowy Bonus Plus 3 na
usługi Cyfrowego Polsatu

Voucher 15 zł na zapłatę rachunku Klienta za usługi Telewizji
lub usługi Internetu

Dodatkowy Bonus Plus 3 za podpisanie lub przedłużenie umowy o świadczenie usług z Polkomtel lub
Cyfrowy Polsat opisany w niniejszym punkcie 4) może być przyznany jeden raz na warunkach
wskazanych w tabeli powyżej w całym okresie korzystania przez Klienta z usług Polkomtel lub
Cyfrowego Polsatu (w przypadku podpisania przez Klienta więcej niż 1 umowy spełniającej warunki do
naliczenia dodatkowego Bonus Plus 3 opisanego w niniejszym punkcie lub otrzymania tego typu
bonusu wynikającego z promocji Bonus Plus w programie smartDOM lub Bonus Plus 2 w programie
smartDOM kolejny dodatkowy Bonus Plus 3 nie zostanie naliczony). Dla Klientów, którzy korzystają z
promocji typu „x miesięcy bez opłat” lub dla których opłat abonamentowych udzielono rabat w
wysokości 100%, dodatkowy Bonus Plus 3 opisany w niniejszym punkcie nie będzie naliczony w
okresie, w którym Klient nie ma naliczonych opłat abonamentowych.
Dodatkowy Bonus Plus 3 opisany w punkcie 4) powyżej nie będzie przyznany, jeśli Klient z tytułu
umowy, która jest podstawą przyznania ww. dodatkowego Bonus Plus 3, tj. umowy o świadczenie
usług z Polkomtel lub Cyfrowy Polsat otrzymuje rabat smartDOM przyznawany przez Polkomtel lub
Cyfrowy Polsat zgodnie z odpowiednim regulaminem w programie SmartDOM lub rabat wynikający z
promocji „DwuPak – Tv i Telefon” zgodnie z regulaminem promocji „DWUPAK – TELEWIZJA I
TELEFON”.
Warunkiem naliczenia dodatkowego Bonus Plus 3 określonego w pkt 4) jest spełnienie przez Klienta
warunków minimalnej Kwoty abonamentu w Polkomtel lub minimalnej Kwoty abonamentu w
Cyfrowym Polsacie wyszczególnionej w ust. 12- 15 poniżej.
W przypadku posiadania przez Klienta kilku usług w Cyfrowym Polsacie spełniających warunki opisane
powyżej i poniżej, Bonus Plus 3 zostaje automatycznie przekazywany przez Bank do Cyfrowego
Polsatu w celu jego realizacji w odniesieniu do płatności za usługę o najwyższej minimalnej Kwocie
abonamentu w Cyfrowym Polsacie.
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8)
9)

9.
1)

2)

3)

10.

11.

12.

13.

W przypadku dokonania Uczestnikowi Promocji zwrotu kwoty transakcji na Karcie płatniczej kwota
zwrotu zostanie uwzględniona w Okresie rozliczeniowym, w którym dokonano zwrotu tych kwot,
W przypadku, gdy w danym Okresie rozliczeniowym wartość naliczonego Bonus Plus 3 jest wyższa niż
kwota do zapłaty w danym Okresie rozliczeniowym, różnica wartości Bonus Plus 3 będzie stanowiła
nadpłatę i będzie mogła być wykorzystana w kolejnych Okresach rozliczeniowych (nie przepada).
Okres przyznawania Bonus Plus 3:
Bonus Plus 3 dla Uczestników Promocji posiadających Konto Plus jest naliczany 1 raz w miesiącu,
począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu w którym Uczestnik
przystąpił do Promocji lub maksymalnie dwa miesiące kalendarzowe po miesiącu w którym Uczestnik
przystąpił do Promocji,
Bonus Plus 3 dla Abonentów Cyfrowego Polsatu jest naliczany miesięcznie począwszy od pierwszego
lub maksymalnie drugiego okresu rozliczeniowego w Cyfrowym Polsacie po przystąpieniu do Promocji
i przypadającego po Okresie rozliczeniowym, w którym Bonus Plus 3 jest przyznawany przy czym
Bonus Plus 3 jest przyznawany wyłącznie za miesiąc w którym Abonent Cyfrowego Polsat spełnia
warunki przyznania Bonus Plus 3,
Bonus Plus 3 może być naliczany za transakcje dokonane Kartą płatniczą przez okres:
a)
od 1 miesiąca kalendarzowego, w którym Uczestnik przystąpił do Promocji, jednak nie dłużej
niż do 12 miesiąca kalendarzowego liczonego od dnia podpisania Umowy Zintegrowanej,
b)
od 13 miesiąca kalendarzowego liczonego od dnia podpisania Umowy Zintegrowanej pod
warunkiem posiadania przez Uczestnika w momencie naliczania Bonus Plus 3 na podstawie
Umowy Zintegrowanej produktu kredytowego w Banku, tj. kredytu w koncie lub karty
kredytowej lub kredytu gotówkowego obsługiwanego terminowo, bez zaległości przekraczającej
granicę monitu wskazaną na stronie www Banku, z zastrzeżeniem iż w wskazanym powyżej
okresie Uczestnik ma prawo wyłącznie do otrzymania Bonus Plus 3 wskazanego w ust. 8) pkt
2) lit. a);
Brak spełnienia warunków uprawniających do otrzymania Bonus Plus 3 w jednym z Okresów
rozliczeniowych przez Uczestników Promocji posiadających Konto Plus, nie powoduje braku możliwości
uzyskania Bonus Plus 3 w kolejnych Okresach rozliczeniowych w trakcie trwania Promocji.
Bonus Plus 3 może być przekazany na zapłatę rachunku za dowolny zgłoszony w Promocji numer
telefonu w Polkomtel. Nie musi być to numer telefonu Klienta, którego kryteria minimalnej Kwoty
abonamentu CP lub Kwoty abonamentu PLK będą sprawdzane.
Dla umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus w ofercie Plus Abonament z usługą
głosową („Umowa Plus Abonament”) lub umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus w
ofercie Plus Internet („Umowa Plus Internet”) lub umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej
dostępu do Internetu w Cyfrowym Polsacie („Umowa Internet CP”) minimalna wartość Kwoty
abonamentu PLK lub Kwoty abonamentu CP dla każdej z umów wynosi 30 zł z VAT w ofertach bez
sprzętu (ewentualnie ze sprzętem tylko w sprzedaży ratalnej lub na udostępnienie).
Wysokość Kwoty abonamentu CP lub Kwoty abonamentu PLK nie obejmuje raty za nabycie sprzętu
telekomunikacyjnego w ofertach ratalnych. W przypadku Umowy Internetu CP wysokość miesięcznego
zobowiązania nie obejmuje raty za nabycie sprzętu telekomunikacyjnego w ofertach ratalnych oraz
opłaty za udostępnienie sprzętu.

14.

Dla umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus w ofercie Plus Mix 1, („Umowa Plus

15.

Mix”) minimalna wartość miesięcznego zobowiązania wynosi (w przypadku nowych umów i umów
przedłużanych) 30 zł z VAT w ofercie bez telefonu,
Dla umowy o świadczenie usług Telewizji (w tym Multioferty) („Umowa TV”) przez Cyfrowy Polsat
minimalna wartość Kwoty abonamentu CP wynosi (w przypadku nowych umów i umów przedłużanych):
30 zł z VAT (z wyłączeniem opłat za udostępnienie sprzętu i opłat za Multiroom).

1

Nie dotyczy Plush Mix
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16.

17.

18.

19.

Za transakcje Kartą płatniczą dokonane w danym Okresie rozliczeniowym, Uczestnikowi Promocji Bonus
Plus 3 dla Abonamentu w Polkomtel przysługuje Bonus Plus 3, tj. świadczenie Banku w postaci vouchera
na zapłatę rachunku za usługi telekomunikacyjne dotyczące zgłoszonego w Promocji numeru telefonu,
dla Plus na Kartę/ Plus Mix doładowanie dla numeru telefonu zgłoszonego w Promocji, dla usługi
Cyfrowego Polsatu voucher na zapłatę rachunku Klienta za usługę Telewizji lub usługę Internetu.
Bonus Plus 3 dla Klientów posiadających Konto Plus zostanie naliczony w ciągu 25 (dwudziestu pięciu)
dni od zakończenia Okresu rozliczeniowego, w którym dokonano transakcji uprawniających do naliczenia
tego Bonus Plus 3. W przypadku, gdy usługą w odniesieniu do której jest wykorzystany Bonus Plus 3 jest
Plus Mix lub Plus na Kartę, doładowanie powiększy saldo środków do wykorzystania od dnia naliczenia
Bonus Plus 3. Bonus Plus 3 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).
Na numer telefonu zgłoszony przy przystąpieniu do Promocji, Bank w ciągu 62 dni od przystąpienia do
Promocji wyśle potwierdzenie przystąpienia do Promocji w formie wiadomości SMS (dotyczy Promocji
Bonus Plus 3 na usługi w Polkomtelu).
Informacja o wysokości przyznanego Bonus Plus 3 jest dostępna:
1) w Cyfrowym Polsacie w Internetowym Centrum Obsługi Klienta Cyfrowego Polsatu oraz dla
Abonentów usługi Telewizja w formie wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu zgłoszony przez
Abonenta Cyfrowego Polsatu, a dla Abonentów usługi Internetu na fakturze wystawionej po
naliczeniu Bonus Plus 3,
2) w Polkomtel dla Abonentów Plus Abonament na najbliższej fakturze wystawionej po naliczeniu Bonus
Plus 3, dla Abonentów Plus na Kartę lub Plus Mix jako powiększone saldo konta.

III. Przetwarzanie danych osobowych
1.

2.

3.

4.

5.

Przystąpienie do Promocji wymaga od Uczestnika Promocji udzielenia zgody na ujawnianie danych
osobowych Abonenta odpowiednio pomiędzy Bankiem a Polkomtel lub Bankiem a Cyfrowym Polsatem w
celu identyfikacji Uczestników Promocji, weryfikacji spełniania warunków udziału w Promocji, ustalania i
naliczania Bonus Plus 3.
Udzielenie zgody na ujawnianie danych osobowych Abonenta odpowiednio pomiędzy Bankiem a Polkomtel
lub Bankiem a Cyfrowym Polsatem w celu identyfikacji Uczestników Promocji jest dobrowolne jednakże
niezbędne do udziału w Promocji.
Niezależnie od postanowień ust. 1- 2 powyżej Uczestnik Promocji uprawniony jest do wyrażenia zgody na
otrzymywanie drogą elektroniczną od Banku informacji o charakterze marketingowym oraz wyrażenia
zgody na kontaktowanie się przez Bank na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej w celach
związanych z wykonywaniem zawartych przez Uczestnika Promocji z Bankiem umów, w celu uzyskania
Bonus Plus 3 w wysokości wskazanej w pkt II ust. 8 pkt 2 lit a) Regulaminu Promocji. Wyrażenie zgód
wskazanych powyżej jest dobrowolne jednakże jest warunkiem przyznania Bonus Plus 3 w wysokości
wskazanej w pkt II ust. 8 pkt 2 lit. a) Regulaminu Promocji.
W przypadku, gdy Uczestnik Promocji nie jest Abonentem, przystąpienie do Promocji jest równoznaczne
ze złożeniem przez Uczestnika Promocji oświadczenia, że przystępuje do Promocji za zgodą Abonenta,
któremu Polkomtel udostępnił numer telefonu zgłoszony w Promocji, w tym Abonent wyraził zgodę na
ujawnienie Polkomtel jego numeru telefonu jako zgłoszonego do Promocji oraz ujawnienie Bankowi przez
Polkomtel danych niezbędnych do ustalenia czy Abonentowi może zostać naliczony Bonus Plus 3.
Zakres ujawnianych danych na potrzeby Promocji: CIF Klienta, PESEL, numer telefonu zgłoszony do
Promocji, data przystąpienia do Promocji, wartość naliczonego Bonus Plus 3, okres naliczania Bonus Plus
3, numer identyfikacyjny produktu lub podproduktu w Banku w celu naliczania Bonus Plus 3, będzie
realizowany w celu realizacji Promocji, w tym w celu identyfikacji Uczestników Promocji, weryfikacji
spełniania warunków udziału w Promocji, ustalania i naliczania Bonus Plus 3, jak również przekazania do
Polkomtel albo Cyfrowego Polsatu (w zależności od tego do usług, którego podmiotu Abonent korzysta z
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6.
7.

Bonus Plus 3) informacji niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunków Promocji, określonych
w Regulaminie Promocji.
Uczestnicy Promocji ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych i oświadczeń
złożonych przez Uczestników Promocji.
Treść obowiązku informacyjnego dostępna jest w Zasadach przetwarzania danych osobowych we wniosku
oraz w umowie dla produktu bankowego oraz na stronie plusbank.pl.

IV. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

Bank ma prawo dokonywania zmian Regulaminu Promocji przy zastosowaniu odpowiednich form
informacji i zawiadomień Uczestników Promocji.
Zmiany w Regulaminie Promocji nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji, w tym
praw do naliczonego Bonus Plus 3.
O zmianie Regulaminu Promocji Bank poinformuje Uczestników Promocji z 30 dniowym wyprzedzeniem
przez umieszczenie informacji na stronie plusbank.pl oraz poprzez wysłanie komunikatu w plusbank24.
W przypadku zmiany Regulaminu Promocji, Uczestnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia udziału
w Promocji w terminie od dnia opublikowania informacji o zmianie Regulaminu Promocji do dnia wejścia
w życie zmienionego Regulaminu Promocji. Powyższe nie wyłącza możliwości rezygnacji z uczestnictwa
w Promocji w każdym czasie.
Oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w Promocji może zostać złożone przez Uczestnika Promocji
osobiście w Oddziale Partnerskim lub telefonicznie pod numerem Infolinii Banku (801 44 55 66).
W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu udziału w Promocji, prawo Uczestnika do udziału
w Promocji wygasa z dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
Wartość Bonus Plus 3 w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na
podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t.j. Dz.U z 2018r., poz1509 z późn. zm.).
Reklamacje mogą być składane w Banku telefonicznie na Infolinii Banku pod numerem (801 44 55 66),
osobiście w Oddziałach Partnerskich, pisemnie na adres: PLUS BANK S.A., ul. Zwierzyniecka 18, 60-814
Poznań, lub przez bankowość elektroniczną Banku.
Osoba składająca reklamację powinna podać: imię i nazwisko, przyczynę reklamacji, adres do
korespondencji, numer telefonu kontaktowego.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania, a Uczestnik Promocji zostanie
powiadomiony o jej rozstrzygnięciu.
Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Spory pomiędzy Uczestnikiem Promocji a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed
Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż
8000 zł.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Promocji zastosowanie znajdują postanowienia
Regulaminu zintegrowanego udostępniania i obsługi usług oferowanych do Konta Plus w PLUS BANK S.A.
oraz postanowienia w zakresie usług świadczonych przez Cyfrowy Polsat lub Polkomtel i pojęć ich
dotyczących zastosowanie mają odpowiednio Regulaminy świadczenia usług i promocji Cyfrowego
Polsatu lub Polkomtel.
Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w sieci sprzedaży Polkomtel i Cyfrowego Polsatu, Oddziałach
Partnerskich Banku oraz na stronie plusbank.pl.
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