
 
 

obowiązuje od 1.01.2018r. 
 

Regulamin Promocji „Bonus Plus dla Firm” 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji „Bonus Plus dla Firm” 

(dalej: „Promocja” lub „Bonus Plus”) dla Abonentów Polkomtel korzystających z oferty Banku 
(dalej jako „Uczestnik Promocji”). 

2. Organizatorem Promocji jest Bank. 
3. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 

1) Abonent – Abonent w rozumieniu Regulaminu Świadczenia Usług Polkomtel Sp. z o.o. dla 
Abonentów; 

2) Abonament Plus dla Firm – Abonament w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów; 

3) 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; 

4) Bonus Plus – świadczenie Banku w postaci voucheru na zapłatę rachunku 
telekomunikacyjnego w Polkomtel. Vouchery będą automatycznie przekazywane przez Bank 
do Polkomtel w celu ich realizacji; 

5) Karta debetowa – Karta debetowa Visa Business, wydawana przez Bank do Rachunku 
Pakiet Mikro Biznes; 

6) Rachunek Pakiet Mikro Biznes – rachunek Pakiet Mikro Biznes prowadzony przez Bank na 
rzecz posiadacza rachunku, służący do przechowywania środków pieniężnych i dokonywania 
rozliczeń, w tym również Transakcji dokonanych przy użyciu Kart debetowych wraz z usługami 
bankowości elektronicznej plusbank24 (kanały: Internet, Telefon, Aplikacja Mobilna); 

7) 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 dla Firm) -  w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
przydzielenia Bonusu Plus dla Firm, 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. U Klientów, 
którzy korzystają z promocji typu „x miesięcy bez opłat” wartość Kwoty abonamentu 
Polkomtel będzie stanowiła kwota abonamentu naliczona w pierwszym okresie rozliczeniowym 
następującym po okresie promocji bez opłat, pomniejszona o inne rabaty; 

8) Okres rozliczeniowy – obowiązujący dla Promocji okres, za który Bank będzie dokonywał 
naliczenia Bonus Plus, rozpoczynający się pierwszego dnia danego miesiąca i kończący się 
ostatniego dnia danego miesiąca; 

9) plusbank24 – bankowość elektroniczna Banku; 
10) Polkomtel – Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000419430, kapitał zakładowy 3.525.300.000 zł w pełni opłacony, NIP: 527-10-37-727, 
REGON: 011307968; 

11) Regulamin Polkomtel – Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel 
Sp. z o.o. dla Abonentów; 

12) Uczestnik Promocji - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, 
która skorzystała z Promocji Bonus Plus dla Firm; 

13) Umowa zintegrowana - umowa dotycząca prowadzenia Rachunku Pakiet Mikro Biznes, 
Karty debetowej dla klientów instytucjonalnych, bankowości elektronicznej. 

 
 
 



 
II. Zasady Promocji i tryb nagradzania 
 
1. Przedmiotem Promocji jest nagradzanie klientów Banku, prowadzących jednoosobową działalność 

gospodarczą oraz aktywnie korzystających z Rachunku Pakiet Mikro Biznes.  
2. Promocja obowiązuje od 01.01.2018 r. dla umów o Rachunek Pakiet Mikro Biznes zawartych do 

dnia 05.12.2017 r. 
O zakończeniu Promocji Bank poinformuje Uczestników Promocji z miesięcznym wyprzedzeniem 
przez umieszczenie informacji na stronie plusbank.pl oraz poprzez wysłanie komunikatu w 
plusbank24. 

3. W Promocji może wziąć udział klient Banku, który w czasie trwania Promocji spełni łącznie 
następujące warunki: 
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
2) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, 
3) jest posiadaczem Rachunku Pakiet Mikro Biznes,  
4) dokona w Okresie rozliczeniowym transakcje bezgotówkowe Kartami debetowymi wydanymi 

do rachunku Pakiet Mikro Biznes, których wartość w bieżącym Okresie rozliczeniowym 
wyniesie min. 500 zł,  

5) jest Abonentem w rozumieniu Regulaminu Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów i korzysta z 
Abonamentu Plus  dla Firm w Polkomtel,  

6) nie jest wobec niego prowadzona windykacja ze względu na nieuregulowanie zobowiązań 
wobec Polkomtel. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na 
przystąpienie do Promocji, oraz wyrażenie zgody na przekazywanie danych Uczestnika Promocji 
pomiędzy Bankiem a Polkomtel, zgodnie z pkt. III ust. 3 Regulaminu przy zawarciu z Bankiem 
Umowy Zintegrowanej. 

5. Okres przyznawania Bonusa Plus:  
1) Bonus Plus jest naliczany 1 raz w miesiącu począwszy od miesiąca kalendarzowego 

następującego bezpośrednio lub maksymalnie dwa miesiące po miesiącu, w którym Klient 
przystąpił do Promocji, 

2) brak spełnienia warunków uprawniających do otrzymania Bonusu Plus w jednym z Okresów 
rozliczeniowych nie powoduje braku możliwości uzyskania Bonusu Plus w kolejnych Okresach 
rozliczeniowych w trakcie trwania Promocji. 

6. Wartość Bonusu Plus ustalana jest zgodnie z poniższymi warunkami: 
1) uwzględniane są wszystkie transakcje bezgotówkowe dokonane w Okresie rozliczeniowym, 

dokonywane przy użyciu Kart debetowych wydanych do rachunku Pakiet Mikro Biznes, 
2) za transakcje Kartą debetową w danym Okresie rozliczeniowym Uczestnikowi Promocji 

przysługuje:  
 

 Suma transakcji 
dokonanych w Okresie 

rozliczeniowym w 
przedziale 500 zł – 

4499,99 zł 

Suma transakcji 
dokonanych w Okresie 

rozliczeniowym w 
przedziale 4500 zł – 

8499,99 zł 

Suma transakcji 
dokonanych w Okresie 

rozliczeniowym na 
kwotę min. 8500 zł 

Bonus Plus 
na 

Abonament 
w 

Polkomtel 
 
 

Voucher 10 zł na zapłatę 
za rachunek w Polkomtel 

Voucher 20 zł na zapłatę 
za rachunek w Polkomtel 

Voucher 40 zł na zapłatę 
za rachunek w Polkomtel 

 
 

3)  Uczestnikowi Promocji, który podpisał lub przedłużył umowę o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych z Polkomtel do dnia 29.02.2016 r. oraz jednocześnie otrzyma Bonus 
Plus wyszczególniony w pkt. 2) powyżej, dodatkowo w danym Okresie rozliczeniowym 
Uczestnikowi Promocji przysługuje: 

 



 
 

*Dodatkowy Bonus opisany w niniejszym punkcie może być przyznany raz na 24 miesiące (w 
przypadku  podpisania przez Klienta więcej niż 1 Umowy spełniającej warunki do Bonusa w ciągu 24 
miesięcy od dnia naliczenia Bonusa z niniejszego punktu kolejny Bonus nie zostanie naliczony), 

 
4) Klientowi, który podpisał lub przedłużył swoją umowę o świadczenie usług z Polkomtel od 

01.03.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. oraz jednocześnie otrzyma Bonus Plus wyszczególniony w 
pkt. 2) powyżej, dodatkowo w danym Okresie rozliczeniowym  przysługiwał: 
 

 
Dodatkowy Bonus* miesięczny naliczany dla 6 pierwszych 

miesięcy od podpisania umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych lub jej przedłużenia 

Bonus Plus na Abonament 
w Polkomtel 

Voucher 30 zł na zapłatę za rachunek w Polkomtel 

*Dodatkowy Bonus opisany w niniejszym punkcie 3 - 5 może być przyznany raz na 24 miesiące                         
(w przypadku podpisania przez Klienta więcej niż 1 Umowy spełniającej warunki do Bonusa w ciągu 24 
miesięcy od dnia naliczenia Bonusa z niniejszego punktu kolejny Bonus nie zostanie naliczony), 
 

5) Klientowi, który podpisał lub przedłużył swoją umowę o świadczenie usług z Polkomtel: 
a) od dnia 01.03.2017 r. - dotyczy Klientów, którzy zawarli umowę o Rachunek Pakiet Mikro 

Biznes od 01.03.2017 r.,  
b) od dnia 01.04.2017 r. – dotyczy Klientów, którzy zawarli umowę o Rachunek Pakiet Mikro 

Biznes do 28.02.2017 r.  
oraz jednocześnie otrzyma Bonus Plus wyszczególniony w pkt. 2) powyżej, dodatkowo w 
danym Okresie rozliczeniowym przysługuje: 
 

 
Dodatkowy Bonus* miesięczny naliczany dla 12 pierwszych 

miesięcy od podpisania umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych lub jej przedłużenia 

Bonus Plus na Abonament w 
Polkomtel 

Voucher 15 zł na zapłatę za rachunek za rachunek w Polkomtelu 

*Dodatkowy Bonus opisany w niniejszym punkcie 3 - 5 może być przyznany raz na 24 miesiące (w 
przypadku podpisania przez Klienta więcej niż 1 Umowy spełniającej warunki do Bonusa w ciągu 24 
miesięcy od dnia naliczenia Bonusa z niniejszego punktu kolejny Bonus nie zostanie naliczony). 
 
Dodatkowo Bonus opisany w punkcie 5) nie będzie przyznany jeśli klient na umowie będącej podstawą 
do ww. Bonusa korzysta z rabatów smartFIRMA. 
 

6) warunkiem wypłaty Dodatkowego Bonusu Plus określonego w pkt. 3) - 5) powyżej, jest 
spełnienie warunku minimalnej wartości Kwoty abonamentu w Polkomtel wynikającego z 
umów wyszczególnionych poniżej. Jeśli w trakcie trwania Okresu rozliczeniowego umów 
opisanych poniżej następuje zmiana wartości Kwoty abonamentu Polkomtel, bierze się pod 
uwagę wartość Kwoty abonamentu Polkomtel sprzed zmiany. 

 Dodatkowy Bonus* naliczany przez 
6 pierwszych miesięcy od 

podpisania umowy o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych lub jej 

przedłużenia dla transakcji 
dokonanych  w Okresie 

rozliczeniowym o wartości min. 
500 zł 

Dodatkowy Bonus* naliczany od 7 
do 24 miesiąca od podpisania 
umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych lub jej 

przedłużenia dla sumy transakcji 
dokonanych  w Okresie 

rozliczeniowym o wartości min. 500 
zł 

Bonus Plus na 
Abonament w 

Polkomtel 

Voucher 40 zł na zapłatę za rachunek 
w Polkomtel 

Voucher 10 zł na zapłatę za rachunek w 
Polkomtel 

 



 
Dla umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus w ofercie Plus Abonament 
dla Firm z usługą głosową („Umowa Plus Abonament”) lub umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w sieci Plus w ofercie Plus Internet dla Firm („Umowa Plus Internet”) 
minimalne wartości Kwoty abonamentu Polkomtel dla ww. umów wynoszą: 
a) w przypadku nowych umów oraz umów przedłużanych zawieranych od dnia 01.03.2017 r.: 

39,90 zł z VAT w ofertach bez sprzętu (ewentualnie ze sprzętem tylko w sprzedaży 
ratalnej lub na udostępnienie),  

b) w przypadku nowych umów zawartych do dnia 28.02.2017 r.: 39 zł (47,97 zł z VAT) w 
ofertach bez sprzętu (ewentualnie ze sprzętem tylko w sprzedaży ratalnej lub na 
udostępnienie),  

c) w przypadku umów przedłużonych do dnia 28.02.2017 r.: 39 zł (47,97 zł z VAT) w 
ofertach bez sprzętu (ewentualnie ze sprzętem tylko w sprzedaży ratalnej lub na 
udostępnienie). 

Wysokość Kwoty abonamentu nie obejmuje wysokości raty za nabycie sprzętu 
telekomunikacyjnego w ofertach ratalnych.  

7) W przypadku, jeśli wypłacony Bonus Plus jest wyższy niż kwota do zapłaty w danym Okresie 
rozliczeniowym, różnica będzie stanowiła nadpłatę za usługę, która będzie mogła być użyta 
do rozliczenia należności z tytułu abonamentu Polkomtel dotyczących danej usługi w 
przyszłości. 

8) w przypadku dokonania Uczestnikowi Promocji zwrotu kwoty transakcji bezgotówkowej 
wykonanej Kartą debetową na Rachunek Pakiet Mikro Biznes kwota zwrotu zostanie rozliczona 
w Okresie rozliczeniowym, w którym zwrot został dokonany na Rachunku Pakiet Mikro Biznes. 

7. Bonus Plus dla Uczestnika Promocji zostanie naliczony w ciągu 25 (dwudziestu pięciu) dni od 
zakończenia Okresu rozliczeniowego, w którym dokonano transakcji uprawniających do naliczenia 
Bonusu Plus.  

8. Informacja o wysokości przyznanej obniżki wynikającej z rozliczenia Bonus Plus będzie dostępna 
w Polkomtel dla Abonentów na najbliższej fakturze wystawionej po naliczeniu Bonusu Plus. 

 
 
III. Przetwarzanie danych osobowych 
 
1. Przystąpienie do Promocji wymaga zgody Uczestnika Promocji na przetwarzanie przez Bank jego 

danych osobowych w celu realizacji Promocji, identyfikacji Uczestników Promocji, weryfikacji 
spełniania warunków udziału w Promocji, ustalania i naliczania wartości Bonusu Plus, jak również 
przekazania do Polkomtel danych niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunków Promocji, 
określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnicy Promocji upoważniają jednocześnie Polkomtel 
do przekazywania Bankowi danych niezbędnych do weryfikacji czy spełniają warunki udziału w 
Promocji. 

2. Promocja Bonus Plus przewidziana jest dla wszystkich Uczestników Promocji spełniających 
warunki, o których mowa w pkt. II, ust.3 Regulaminu, bez względu na czas posiadania rachunku 
Pakiet Mikro Biznes w Plus Bank S.A. i Abonamentu Plus dla Firm w Polkomtel. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi niniejszej Promocji. 
4. Uczestnicy Promocji mają prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania 

lub żądania zaprzestania ich przetwarzania w ramach Promocji. Żądanie zaprzestania 
przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji. 

5. Administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922ze zm.), jest Plus Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy 
al. Stanów Zjednoczonych 61A. 

6. Przekazane dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celu 
przeprowadzenia Promocji. 

7. Zakres przetwarzanych danych: CIF FIRMY, Nazwa Firmy, NIP,  wartość w złotych naliczonego 
Bonusu Plus, okres naliczania Bonus Plus, numer identyfikacyjny produktu w Banku. 

8. Uczestnicy Promocji ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych i oświadczeń 
złożonych przez Uczestników Promocji.  

9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik 
Promocji powinien kierować na adres: PLUS BANK S.A. ul. Zwierzyniecka 18, 60-814 Poznań 
z dopiskiem „Dane Osobowe – Promocja Bonus Plus dla Firm”. 

 
 
 



 
IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Bank ma prawo do zmian Regulaminu Promocji przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i 
zawiadomień Uczestników Promocji.  

2. 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.pl. 

4. 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. 

5. Oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w Promocji może zostać złożone przez Uczestnika 
Promocji osobiście w Oddziale Banku lub telefonicznie pod numerem Centrum Obsługi Klienta 
(801 44 55 66). 

6. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu udziału w Promocji, prawo Uczestnika do 
udziału w Promocji wygasa z dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu Promocji.  

7. Wartość pojedynczego Bonus Plus dla Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi 
jednoosobową działalność gospodarczą stanowi przychód z ich działalności. Obowiązek naliczenia 
i odprowadzenia podatku spoczywa na Uczestniku Promocji.  

8. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w Banku telefonicznie pod numerem Centrum 
Obsługi Klienta (801 44 55 66), osobiście w Oddziałach Banku, pisemnie na adres: Biuro Jakości i 
Reklamacji PLUS BANK S.A., ul. Zwierzyniecka 18, 60-814 Poznań, lub przez bankowość 
elektroniczną Banku. 
Osoba składająca reklamację powinna podać: nazwę Firmy, imię i nazwisko, NIP lub REGON 
Firmy, przyczynę reklamacji, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, 
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty złożenia, a Uczestnik Promocji 
zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu.  

9. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
10. Spory pomiędzy Uczestnikiem Promocji a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 
11. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego w Banku spór między osobą 

fizyczną a Bankiem może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie 
rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym, określonego w ustawie z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 892 ze zm.). Szczegółowe informacje dotyczące tego postępowania oraz 
opłat dostępne są na stronie www.rf.gov.pl. 

12. W przypadku sporu Klient może zwrócić się z wnioskiem do Sądu Polubownego przy Komisji 
Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje o działalności Sądu Polubownego, zasadach 
postępowania i opłatach są dostępne na stronie www.knf.gov.pl. 

13. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie Promocji zastosowanie mają 
postanowienia „Regulaminu zintegrowanego udostępniania i obsługi rachunku Pakiet Mikro Biznes 
oraz produktów i usług oferowanych do rachunku Pakiet Mikro Biznes w PLUS BANK S.A.” oraz 
postanowienia regulaminów świadczenia usług i promocji Polkomtel w zakresie usług 
świadczonych przez Polkomtel i pojęć ich dotyczących.  

14. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w sieci sprzedaży Polkomtel, Oddziałach Banku oraz 
na stronie plusbank.pl. 
 

 


