
Regulamin konkursu „Walentynki z PlusBankiem” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulamin” określa zasady konkursu „Walentynki z 

PlusBankiem” dla Posiadaczy Kont w PLUS BANK S.A. zwanego dalej „Konkurs”. 

2. Organizatorem Konkursu jest PLUS BANK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod 

pocztowy 04-175), ul. Ostrobramska 77, 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 06 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r., zwanym dalej „Okres 

Konkursu”.  

 

§2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

a) Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla Klienta indywidualnego, 

b) Karta debetowa – karta płatnicza debetowa (główna lub dodatkowa) wydana do 

Rachunku prowadzonego przez Bank,  

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

przez Bank,  

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

operacja z wykorzystaniem funkcjonalności PayPass™) lub operacja bezgotówkowa przy 

użyciu danych Karty debetowej, bez fizycznego okazania Karty debetowej, z wyłączeniem 

przelewów dokonanych z Rachunku, 

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

na Rachunku Uczestnika, o ile nie zostały wycofane,  

f) Użytkownik - osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, której Bank wydał Kartę, 

upoważniona przez Posiadacza Rachunku do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz 

Transakcji określonych w „Regulaminie Zintegrowanym udostępniania i obsługi usług 

oferowanych do Konta w PLUS BANK S.A. 

g) Posiadacz –Posiadacz Rachunku, który dokonuje, w swoim imieniu i na swoją rzecz 

operacji kartowych zgodnie z Umową zawartą z Bankiem.  

 

§3 

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie może wziąć udział Użytkownik i Posiadacz Karty debetowej i/lub Naklejki, który: 

a) w Okresie Konkursu dokona co najmniej jednej Transakcji rozliczonej oraz, 

b) spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie Konkursu,  

zwany dalej „Uczestnik Konkursu”. 

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



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

warunki Konkursu określone w Regulaminie, 

b) spełnienia warunku określonego w ust. 1 pkt a) powyżej, 

c) wykonania zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie 

konkursowe: „Dlaczego kochasz czytać książki”, zwanej dalej „Odpowiedź”  

d) przesłania Odpowiedzi w Okresie Konkursu do Organizatora za pośrednictwem wiadomości 

tekstowej SMS, zawierającej w swojej treści Odpowiedź oraz  na jej końcu numer PESEL 

Uczestnika, które łącznie stanowią zgłoszenie w Konkursie, zwane dalej „Zgłoszenie”. 

Przykład treści poprawnego Zgłoszenia: (tu wpisz Odpowiedź) (tu wpisz numer PESEL) 

3. Zgłoszenia w formie wiadomości SMS należy przesyłać na numer 661 00 55 00. 

4. Koszt przesłania wiadomości SMS zgodnie ze stawką operatora obsługującego danego 

Uczestnika.  

5. Przesłane Zgłoszenie nie może przekraczać 320 znaków łącznie (łącznie z Odpowiedzią wraz z 

znakami interpunkcyjnymi i odstępami oraz kropką i numerem PESEL). W Zgłoszeniu nie należy 

korzystać z polskich znaków diakrycznych oraz dopuszcza się użycie liter drukowanych.  

6. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi, która:  

a) narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie,  

b) zawiera jakiekolwiek treści z innych względów niezgodne z prawem lub dobrymi 

obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, propagujące przemoc, nienawiść rasową 

lub religijną, 

c) jest reklamą, 

d) zawiera treści pornograficzne, 

e) zawiera odnośniki do jakichkolwiek innych stron internetowych, w szczególności do stron 

internetowych zawierających treści, o których mowa powyżej. 

7. W Konkursie ważne są jedynie Zgłoszenia: 

a) wysłane za pośrednictwem wiadomości SMS z telefonu komórkowego działającego w sieci 

jednego z działających na polskim rynku operatorów telefonii komórkowej. W szczególności 

nie są uwzględniane wiadomości SMS wysłane za pomocą internetu, stacjonarnych 

aparatów telefonicznych oraz aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku 

publicznego, 

b) spełniające inne warunki określone w Regulaminie.  

8. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust 4 Regulaminu w przypadku gdy, Uczestnik w trakcie 

trwania Konkursu wypowie umowę Rachunku, wówczas traci on status Uczestnika, a przesłana 

przez Uczestnika Odpowiedź nie będzie brana pod uwagę przez Organizatora przy 

rozstrzygnięciu Konkursu.  

 

§4 

Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

a) 1 x Nagroda I stopnia - zestaw 2 książek o wartości 64,80zł brutto oraz plecak o 

wartości 45 zł brutto 

b) 2 x Nagrody II stopnia - zestaw 2 książek o wartości 64,80zł brutto 



c) 300 x Nagrody III stopnia - w postaci kodu rabatowego uprawniającego do zakupów z 

35% zniżką w księgarni internetowej znak.com.pl 

2. Nagroda I stopnia przyznana zostanie osobie która przystąpiła do konkursu zgodnie z § 3 pkt 2 

oraz udzieliła zdaniem Komisji konkursowej najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe, 

3. Nagrody II stopnia otrzymają:  

1) Pierwsza nagroda  II stopnia przyznana zostanie osobie która przystąpiła do konkursu 

zgodnie z § 3 pkt 2 oraz w okresie trwania Konkursu dokona Transakcji rozliczonych o 

najwyższej wartości 

2) Druga nagroda  II stopnia przyznana zostanie osobie która przystąpiła do konkursu 

zgodnie z § 3 pkt 2 oraz w okresie trwania Konkursu dokona największej ilości 

Transakcji rozliczonych. 

3) W przypadku kiedy więcej niż jedna osoba dokona transakcji o takiej samej najwyższej 

wartości lub największej ilości zwycięży osoba, która jako pierwsza przystąpiła do 

Konkursu. 

4. Do każdej Nagrody I stopnia oraz II stopnia Bank ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną o 

wartości odpowiadającej kwocie należnego podatku dochodowego od wartości Nagrody, która 

zostanie pobrana przez Bank z tytułu należnego podatku dochodowego i zostanie 

odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.  

5. Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę I stopnia oraz II stopnia i zostaną one 

przyznane zgodnie z kolejnością opisaną powyżej. 

6. Nagroda III stopnia zostanie przyznana 300 Uczestnikom, którzy jako pierwsi przystąpili do 

Konkursu zgodnie zgodnie z § 3 pkt 2  

§5 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną do dnia 15.03.2015r. na stronie plusbank.pl  

 

§6 

Wydanie Nagród 

1. Warunkiem wydania Nagrody jest nie wypowiedzenie przez zwycięzcę Konkursu umowy 

Rachunku w terminie do dnia 28 lutego 2015 r.  

2. Nagrody książkowe zostaną przesłane listem poleconym do zwycięzców na adres 

korespondencyjny, który  jest zaewidencjonowany w systemie finansowo-księgowym Banku 

najpóźniej do dnia 20.03.2015 r. 

3. Kody rabatowe zostaną wysłane do uczestników za pośrednictwem wiadomości SMS najpóźniej 

do dnia 20.03.2015 r. na numer, z którego nastąpiło przesłanie odpowiedzi konkursowej. 

 

§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) jest Bank.  

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

wzięcia udziału w Konkursie i/lub 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 trwania Konkursu jak 

również w terminie do 7 dni po jego zakończeniu,  

2.  za pośrednictwem:  

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

„Reklamacja – Konkurs Walentynkowy”, 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 Walentynkowy”.  

 

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, e-mail, nr tel. kontaktowego 

Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie 

Uczestnika. 

4. 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 o przyczynach wydłużenia okresu wskazując 

okoliczności na to wpływające.   

5. Uczestnik o sposobie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie 

powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany przez Klienta w systemach 

bankowych w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia 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.”, odpowiednich umowach produktowych oraz przepisach powszechnie obowiązujących.  

2. Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu dla Uczestników 

Konkursu w siedzibie Banku. 

 


