Regulamin Promocji Circle K z Kartą Kredytową Mastercard Standard
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I.
Postanowienia ogólne
Organizatorem niniejszej 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 2.461.630.421,25
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:
Karta – karta kredytowa Mastercard Standard wydana przez Getin Noble Bank S.A.
Limit Karty Kredytowej – kredyt odnawialny przyznany Posiadaczowi na podstawie Umowy i udostępniany w Rachunku, do wysokości
którego możliwe jest zadłużanie się Posiadacza poprzez dokonywanie Transakcji.
Posiadacz - osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę.
Rachunek – rachunek płatniczy Posiadacza, prowadzony przez Bank w polskich złotych, służący do wykonywania Transakcji
z wykorzystaniem Limitu Karty.
Strona internetowa Banku – strona internetowa pod adresem: www.getinbank.pl.
Uczestnik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie posiada
Limitu Karty Kredytowej oraz spełni warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie.
Umowa – Umowa o kartę kredytową Getin Noble Bank S.A.

II.
Warunki i Okres Promocji
Promocja trwa w okresie od 19.03.2018 do 31.05.2018 r. lub wcześniejszego wyczerpania puli Nagród (Okres Promocji).
W celu przystąpienia do Promocji należy zawrzeć Umowę.
Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 3000.
III.
Zasady Promocji
1. Nagrodą w Promocji jest voucher o wartości 100 zł do wykorzystania na dowolne zakupy na stacjach paliw Circle K (dalej: Nagroda).
2. Uczestnik aby otrzymać voucher zobowiązany jest do dokonania co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych Kartą w miesiącu następującym
po miesiącu w którym zawarto Umowę , z wyłączeniem przelewów z rachunku Karty oraz wyrazi zgodę na przesyłanie oferty handlowej
dotyczącej produktów i usług Banku za pomocą sms, drogą telefoniczną i elektroniczną oraz brak wyrażonego sprzeciwu co do przetwarzania
danych w celu marketingowym.
3. Nagroda przekazywana jest przez Bank w postaci kodu, za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu podany przez
Uczestnika w Banku.
4. Kody zostaną wysłane najpóźniej do zakończenia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki opisane w pkt.2
powyżej.
5. Voucher jest ważny do 30.04.2019 r. Po upływie ww. terminu voucher traci ważność.
6. W przypadku wyczerpania puli Nagród o której mowa w rozdziale II ust.3, Bank zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli Nagród w Okresie
Promocji, o czym powiadomi na stronie www.getinbank.pl
7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest spełnienie przez Uczestnika warunków określonych w rozdziale II oraz III. Przed wydaniem Nagrody
Bank dodatkowo zweryfikuje czy Umowa nie została zamknięta
8. Nagrody będą wydawane według kolejności spełnienia przez Uczestników wszystkich warunków uprawniających do otrzymania Nagrody. W
przypadku wcześniejszego wyczerpania puli Nagród, Bank poinformuje za pośrednictwem strony internetowej getinbank.pl
9. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osobę trzecia.
10. Nagrody nie mogą być wymienione przez Organizatora na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
11. Promocją nie są objęte transakcje zwrócone, wycofane lub zakwestionowane do czasu ich wyjaśnienia.
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 jest zwolniony z podatku, co oznacza, że Uczestnik nie ma obowiązku odprowadzania podatku.
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V.
Postanowienia końcowe
Promocja łączy się z innymi promocjami Banku, chyba że regulamin innej promocji stanowi inaczej.
Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej lub telefonicznej w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku
zajmującej się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku wskazany na www.getinbank.pl oraz w formie elektronicznej na
www.getinbank.pl/kontakt na zasadach określonych w Regulaminie Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A.
Reklamacje powinny być opatrzone adnotacją „Circle K z Kartą Kredytową Mastercard Standard””.
Organizator ponosi odpowiedzialność za sposób przeprowadzenia Promocji, za obliczenie i wypłacenie 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. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu
do danych oraz prawo ich poprawiania.
Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
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