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Regulamin Promocji 

„Mobilny Bank z premią na Groupon.pl II” 
 
 

§1 (nazwa promocji) 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Konto osobiste z premią na Groupon.pl II”, zwanej dalej 
Promocją. 

 
§2 (organizator) 

 
1. Promocja organizowana jest przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 

20, 00-549, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 2.207.461.050,00 , o 
numerze NIP: 526-020-58-71, zwany dalej Bankiem. 

 
§3 (czas trwania) 

 
1. Promocja trwa od dnia 14.07.2012 r. do dnia 31.10.2012 r. 

2. Okres na składanie wniosków internetowych, o których mowa w §4  ust. 1, trwa od dnia 14.07.2012 r. do dnia 
23.07.2012 r. 

 
§4 (uczestnicy) 

 
1. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, będące polskim rezydentami w rozumieniu Prawa 

Dewizowego, które złożą w okresie od dnia 14.07.2012r. do dnia 23.07.2012r. Wniosek  o konto osobiste Comfort 
Direct korzystając z linku znajdującego się na stronie http://Groupon.pl i w konsekwencji zawrą z Bankiem Umowę 
konta osobistego Comfort Direct w terminie do dnia 31.08.2012 r. (Uczestnicy). 

2. Z udziału w Promocji wyłączeni są: 
a) pracownicy Organizatora, 
b) osoby, które w dniu rozpoczęcia Promocji lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie Promocji były 

stroną jakiejkolwiek umowy o czynności bankowe zawartej z Bankiem,  
c) osoby, które złożą Wnioski w innej formie (złożone w sposób inny niż korzystając z linku znajdującego się na 

stronie http://Groupon.pl). 
 

  
§5 (warunki promocji) 

Warunkiem udziału w Promocji jest najpóźniej do dnia 31.08.2012r: 
a) wykonanie transakcji bezgotówkowej kartą debetową Visa Classic wydaną do konta osobistego Comfort Direct,  
b) aktywacja dostępu do serwisu bankowości mobilnej Mobilny Bank,  
c) dokonanie co najmniej jednej transakcji w serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank (przelew zewnętrzny lub 

wewnętrzny lub założenie lokaty terminowej). 
Warunki muszą być spełnione łącznie. 
 

§6 (premia) 
 
1. Uczestnikowi, który spełnił warunki Promocji opisane w §5, w terminie wskazanym w § 3, w okresie trwania Promocji, 

przyznawana będzie co miesiąc Premia, w wysokości 10% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą 
debetową Visa Classic wydaną do konta osobistego Comfort Direct. Łącznie wysokość Premii nie może przekroczyć 
200 zł w całym okresie trwania Promocji.  

2. Przy ustalaniu wysokości Premii nie będą brane pod uwagę transakcje:  
a) co do których punkt sprzedaży dokonał korekty lub  zwrotu środków na rachunek Klienta lub transakcje 

reklamowane przez Klienta, 
b) zaksięgowane w systemie bankowym Organizatora później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych po rzeczywistej 

dacie dokonania transakcji (data waluty), 
c) transakcje nie wykonane przez Uczestnika Promocji. 

3. Pierwsza Premia zostanie naliczona w miesiącu następującym po miesiącu, w którym spełnione zostaną łącznie 
wszystkie warunki opisane w § 5. Kolejne premie będę naliczane po wykonaniu transakcji spełniających warunki 
opisane w ust. Powyżej. 

4. Promocja dotyczy tylko jednego wniosku o konto osobiste Comfort Direct złożonego przez danego Uczestnika w 
terminie określonym w §3 ust. 2 i jednej umowy rachunku zawartej na jego podstawie.  

5. W przypadku rachunków wspólnych otwieranych na podstawie jednego wniosku, wypłacona zostanie jedna Premia o 
wartości określonej w §6  ust. 1. Do wypłaty Premii w przypadku rachunków wspólnych brane będą pod uwagę 
jedynie transakcje bezgotówkowe dokonane kartą debetową Visa Classic przez Posiadacza konta osobistego 

wskazanego w Umowie rachunku bankowego na pierwszym miejscu. 

http://groupon.pl/
http://groupon.pl/


 

Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS 0000014540 przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr 
NIP: 526-020-58-71, o nr  REGON: 010000854, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 2.207.461.050,00. 
 
Raiffeisen Bank Polska S.A.  ul. Piękna 20  •  00-549 Warszawa  •  Tel. 022 585 20 00 
• Fax 022 585 25 85  • Kod SWIFT: RCBWPLPW •  http://www.raiffeisen.pl 

6. Wartość Premii zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku i wynosi maksymalnie 200 zł w całym okresie trwania 
Promocji. 

7. Premia przekazywana będzie na konto osobiste Comfort Direct w terminie do 28 dni roboczych następujących po 
miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik zrealizował transakcje uprawniające go do otrzymania Premii, pod 
warunkiem, że w dniu uznania konto osobiste Comfort Direct nie zostało zamknięte. 

8. Premia wypłacana jest pod warunkiem posiadania przez Uczestnika powiązanej z kontem osobistym Comfort Direct  
karty debetowej Visa Classic w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym dokonano transakcji 
uprawniających do Premii. 

9. Uczestnik traci prawo do udziału w Promocji oraz do Premii w miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o 
prowadzenie konta osobistego Comfort Direct, a także w związku z zastrzeżeniem lub rezygnacją z karty debetowej 
Visa Classic wydanej do konta osobistego Comfort Direct Uczestnika. 

 
§7 (reklamacje)  

 
1. Proces zgłaszania i rozpatrywania reklamacji jest opisany w „Regulaminie Obsługi Reklamacji w Raiffeisen Bank 

Polska Spółka Akcyjna”. Regulamin udostępniony jest w oddziałach Banku oraz można się z nim zapoznać się na 
stronie internetowej Banku pod adresem http://www.raiffeisen.pl/zadaj-pytanie  

2. Uczestnicy Promocji mają prawo do składania reklamacji co do przebiegu i wyników Promocji  w trakcie jej trwania 
lub najpóźniej do dnia 15.11.2012 r. Po wyżej wskazanym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O terminie, o 
którym mowa powyżej decyduje data stempla pocztowego, 

 
§8 (dostępność) 

 
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: http://Groupon.pl Ponadto Regulamin 

przekazywany jest uczestnikom drogą mailową po złożeniu wniosku, na adres e-mail wskazany we wniosku.  
 

§9 (regulacje produktowe) 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie 

Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. i 
odpowiednich umowach produktowych oraz przepisy powszechnie obowiązujące. 

 
§10 (akceptacja regulaminu oraz inne promocje) 

 
1. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, ofertami specjalnymi oraz programami rekomendacyjnymi Raiffeisen 

Bank Polska S.A. 
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