Regulamin Promocji „Bilet do kina z ubezpieczeniem Bezpieczna Wyprawa”
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I.
Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji, która stanowi sprzedaż premiową w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca
1991 r. (Promocja) jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.851.630.418,91 złotych
(wpłacony w całości) (Organizator/Bank).
Niniejszy Regulamin oferty promocyjnej (Regulamin) jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
Wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
Aplikacja mobilna - oprogramowanie dedykowane na urządzenia mobilne umożliwiające korzystanie z określonych usług oraz
funkcjonalności.
Bankowość Internetowa – kanał dostępu do posiadanych produktów i usług w Banku, umożliwiający uzyskiwanie informacji o nich oraz
składanie dyspozycji za pośrednictwem sieci Internet, przy użyciu przeglądarki www
Bankowość Mobilna –kanał dostępu do posiadanych produktów i usług w Banku, umożliwiający uzyskiwanie informacji o nich oraz
składanie dyspozycji za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu dedykowanej Aplikacji mobilnej.
Konto Osobiste – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy o nazwie „Konto Proste Zasady”, prowadzony przez Bank w złotych
Karta Kredytowa - karta płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, uprawniająca do dokonywania
transakcji (zwana dalej: „Karta”).
Strona internetowa Banku – strona internetowa pod adresem: www.getinbank.pl.
Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca Konto Osobiste lub Kartę Kredytową w Getin Noble Bank S.A. i korzystający z Bankowości internetowej
oraz/lub Bankowości mobilnej, która począwszy od dnia 14 sierpnia 2019 r. w Okresie Promocji zawrze Umowę Ubezpieczenia oraz spełni
warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie.
Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia turystycznego Bezpieczna Wyprawa zawarta pomiędzy Uczestnikiem, a TU EUROPA S.A.

II.
Warunki i Okres Promocji
Promocja trwa od 14.08.2019 r. do 30.09.2019 r. lub do wyczerpania puli Nagród (Okres Promocji).
W celu przystąpienia do Promocji Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
a) zawrzeć Umowę Ubezpieczenia w kanałach zdalnych Bankowość Internetowa, Bankowość Mobilna lub Contact Center w Okresie
Promocji.
b) posiadać Konto Osobiste Proste Zasady prowadzone przez Bank w Okresie Promocji
c) Umowa Ubezpieczenia nie może zostać wypowiedziana w Okresie Promocji i 30 dni po zakończeniu Okresu Promocji.

III.
Zasady Promocji
Nagrodą w Promocji są dwa vouchery do kina do wykorzystania na dowolny seans 2D w sieci kin Cinema City (Nagroda). Liczba voucherów
jest ograniczona i wynosi 300 (Pula Nagród).
2. Uczestnik nie ma możliwości wyboru innej sieci kin.
3. Aby otrzymać Nagrodę Uczestnik zobowiązany jest do spełnienia warunków Promocji, o których mowa w rozdziale II ust. 2 Regulaminu.
4. Nagroda przekazywana jest przez Bank w postaci dwóch kodów, przesłanych na skrzynkę w Bankowości Internetowej i Mobilnej.
5. Nagrody zostaną wysłane do 7 dni roboczych po spełnieniu przez Uczestnika warunków Promocji, o których mowa w rozdziale II ust. 2.
6. Kody są ważne do 9 sierpnia 2020 roku. Po upływie ww. terminu kody tracą ważność.
7. W przypadku wyczerpania Puli Nagród, o której mowa w rozdziale III ust.1, Bank zastrzega sobie możliwość zwiększenia Puli Nagród w
Okresie Promocji, o czym powiadomi na Stronie internetowej Banku.
8. Nagrody w ramach dostępnej Puli Nagród będą wydawane według kolejności spełnienia przez Uczestników wszystkich warunków
uprawniających do otrzymania Nagrody. W przypadku wcześniejszego wyczerpania Puli Nagród, Bank poinformuje o tym Uczestników za
pośrednictwem strony internetowej Banku oraz nie wyda Nagród, z zastrzeżeniem rozdziału III ust 8.
9. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osobę trzecią. Uczestnik może otrzymać wyłącznie
jedną Nagrodę w Okresie Promocji.
10. Nagrody nie mogą być wymienione przez Organizatora na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
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IV.
Podatki
Voucher stanowi nagrodę uzyskaną w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art.21 ust.1 pkt.68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o
podatku dochodowym od osób fizycznych i zgodnie z treścią wskazanego przepisu jest zwolniony z opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób fizycznych.

V.
Postanowienia końcowe
Promocja łączy się z innymi promocjami Banku, chyba że regulamin innej promocji stanowi inaczej.
Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane pisemnie lub telefonicznie na zasadach określonych w Regulaminie rachunków
bankowych, kart debetowych oraz bankowości elektronicznej w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej. Informacja o procesie obsługi reklamacji w Getin Noble Banku S.A. dostępna jest w placówkach oraz na stronie
https://www.getinbank.pl/o-banku/proces-obslugi-reklamacji,1731.html.
Organizator ponosi odpowiedzialność za sposób przeprowadzenia Promocji, oraz wydanie Nagrody.
Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 jako organizator Promocji i administrator danych, informuje, że
w czasie trwania Promocji będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu realizacji Promocji. Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych znajdują się na www.getinbank.pl
Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
Uczestnikowi przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy przez Arbitra Bankowego
działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie
spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych,
których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 12.000 złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie
Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie www.zbp.pl.
Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

