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Tekst jednolity opracowany na podstawie Uchwały nr 363/2015 z dnia 11.08.2015 r. 

 REGULAMIN PROMOCJI „Lokata dla aktywnych”                                    

§1  
 

1. Promocja o nazwie „Lokata dla aktywnych” (dalej „Promocja”) nie jest konkursem, grą 
losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540) i obowiązuje od 18 sierpnia 2015 r. do 30 
września 2015 r., lub do wyczerpania zapasów. Ilość Lokat w Promocji jest ograniczona. 

2. Organizatorem Promocji jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Stanów 
Zjednoczonych 61A, 04-028 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 0000096937, o kapitale zakładowym 
281.881.616,58 złotych, w całości opłaconym, NIP 781-00-14-345, REGON 630520298 (dalej 
„Bank” lub „Organizator”). 

3. Przystąpienie do Promocji możliwe jest w Oddziale Banku, za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej plusbank24.pl i bankowości mobilnej plusbank24. 

4. Do Promocji może przystąpić osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, będąca 
rezydentem w rozumieniu Prawa dewizowego. 

5. Do wzięcia udziału w Promocji niezbędne jest zawarcie przez Klienta z Bankiem umowy rachunku 
terminowej lokaty oszczędnościowej o stałej stopie procentowej dla osób fizycznych (dalej 
„Lokata”), na zasadach określonych w Regulaminie „Lokaty dla aktywnych” o stałej stopie 
procentowej dla osób fizycznych.  

6. W ramach Promocji Klient może założyć dowolną liczbę Lokat i otrzymać adekwatną do ilości 
posiadanych Lokat ilość opasek SONY SmartBand SWR10. 

7. Przed przystąpieniem do Promocji Bank udostępnia Regulamin „Lokaty dla aktywnych” o stałej 
stopie procentowej dla osób fizycznych, Regulamin Promocji „Lokata dla aktywnych” , a Klient 
zobowiązuje się do zapoznania się z ww Regulaminami oraz specyfikacją produktu dostępną na 
stronie producenta. 

8. Dokonanie wpłaty środków na Lokatę równoznaczne jest z akceptacją przez Klienta 
Regulaminów, wymienionych w ust. 7 oraz z potwierdzeniem przystąpienia do Promocji.  

§2  

1. W trakcie trwania Promocji Klient, który założy Lokatę i spełni warunki opisane w § 1 ust. 5 
niniejszego Regulaminu, otrzyma od Organizatora opaskę SONY SmartBand SWR10.  

2. Bank nie dopuszcza do zaksięgowania kwoty innej niż kwota wynikająca z Regulaminu Lokaty. 

§3  

1. Organizator wyda opaskę SONY SmartBand SWR10 Klientowi, który przystąpił do Promocji po 
upływie 14 dni roboczych, liczonych od daty założenia Lokaty, nie później jednak niż do 30 dni 
kalendarzowych od dnia spełnienia wszystkich warunków wskazanych w § 1 ust. 5. 

2. Termin o którym mowa w ust. 1 powyżej liczony jest od momentu zaksięgowania środków na 
rachunku lokaty. 

3. Opaska SONY SmartBand SWR10 zostanie wysłana do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, 
na posiadany przez Bank adres korespondencyjny.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem 
dostarczenia opaski SONY SmartBand SWR10 przez Pocztę Polską. 

5. Na dowód odbioru opaski SONY SmartBand SWR10 Klient który założył Lokatę podpisuje 
potwierdzenie odbioru przesyłki. 

6. Gwarancja na opaskę SONY SmartBand SWR10 zostaje udzielona przez producenta tego 
urządzenia na warunkach określonych w regulaminie gwarancji, udostępnianym Klientowi wraz  
z opaską. 
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7. Klient może korzystać z przysługujących mu na mocy gwarancji uprawnień w sposób w niej 
wskazany. 

8. Klient zobowiązany jest do samodzielnego zgłaszania wad w autoryzowanym serwisie 
producenta. 

§4  

1. Zerwanie Lokaty przed zakończeniem okresu jej trwania, skutkuje niespełnieniem warunków 

niniejszej Promocji. Klient zobowiązany będzie do zapłaty pełnej wartości opaski SONY 

SmartBand SWR10 poza Promocją tj. 299,00 PLN. 
2. Zapłata za opaskę SONY SmartBand SWR10, w przypadku wskazanym w ust. 1 powyżej nastąpi 

przez potrącenie pełnej wartości opaski poza Promocją, z kapitału Lokaty przelanego na 
rachunek w Banku i Klient przystępując do Promocji jest tego świadomy i wyraża na to zgodę. 

§5  

1. Wartość otrzymanej opaski SONY jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na 
podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pozn. zm.). 

2. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jeżeli nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji (nie dotyczy Klientów, którzy na dzień 
wprowadzenia zmiany zawarli już Umowę o Lokatę). 

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klientom w Oddziałach Banku, na 
stronie internetowej plusbank.pl. 

4. Biorąc udział w Promocji, Klient wyraża zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją strony 
poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu zgodnie z przepisami kodeksu postępowania 
cywilnego. 

 

 

 


