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Regulamin wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 155/2019 z dnia 24 lipca 2019 r.

Regulamin promocji ,,POLECAJ KONTO AKTYWNE I ZARABIAJ"
Dzięki promocji otrzymają Państwo nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie nowym Klientom konta
osobistego (Konta Aktywnego) w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Nagroda wynosi 50 zł za każde
skuteczne polecenie nowym Klientom konta, łącznie nie więcej niż 200 zł.
I.

Informacje ogólne
1) Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja ,,POLECAJ KONTO AKTYWNE
I ZARABIAJ".
2) Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej www.pbsbank.pl oraz dostępny we
wszystkich placówkach Banku.

3)

W sprawach, które nie są opisane w tym Regulaminie, w tym dla ustalenia znaczenia pojęć
niezdefiniowanym w Regulaminie, stosuje się:
✔

Regulamin prowadzenia rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, określający warunki
korzystania z Konta Aktywnego,

✔

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Visa PBS, określający zasady korzystania z
kart debetowych,

✔

Regulamin świadczenia usługi bankowości elektronicznej PBSbank24 dla klienta detalicznego,
określający zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej PBSbank24.

✔

Taryfę opłat i prowizji za czynności bankowe Podkarpackiego Banku Spółdzielczego określającą
warunki cenowe korzystania z Konta Aktywnego.

II. Organizator promocji
Organizatorem promocji jest Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, 38-500 Sanok, ul.
Mickiewicza 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000047309, posiadający numer NIP: 687-00-11-462, REGON: 000507532 zwany dalej Bankiem.
III. Słowniczek:
Agent – PBSFinanse S.A.z siedzibą w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29, wpisana do KRS pod nr
0000069391.
Kod Polecającego – numer identyfikujący, przekazywany przez pracownika Banku Polecającemu w celu
przystąpiernia do promocji.
Konto Aktywne – prowadzony przez Bank rachunek płatniczy (konto osobiste) z obowiązkowymi usługami
dodatkowymi: kartą debetową, usługą bankowości elektronicznej i usługą bankowości biometrycznej opisany
w Regulaminie prowadzenia rachunków oszczednosciowo – rozliczeniowych w Podkarpackim Banku
Spółdzielczym oraz Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe PBS
Placówka Banku - jednostka organizacyjna Banku: Oddział, Odział Operacyjny, Punkt Obsługi Klienta oraz
Agencja Banku mająca status oddziału Agenta,
Okres trwania promocji – od dnia 1 sierpnia 2019 do dnia 30 czerwca 2020.
Regulamin – niniejszy regulamin promocji ,,POLECAJ KONTO AKTYWNE I ZARABIAJ"
Wynagrodzenie – bezgotówkowy (w formie przelewu) wpływ na rachunek Konto Aktywne z tytułu
wynagrodzenia, renty lub emerytury. Wynagrodzeniem nie jest przelew pomiędzy rachunkami tego samego
klienta oraz wpłaty gotówki dokonywane w placówce Banku lub wpłatomacie a także wpływy na inne niż
otwarte w ramach promocji konto osobiste.
IV. Czas promocji
1) Do promocji można przystąpić w okresie od 1 siepnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. W tym okresie Bank

udostępniał będzie Kody Polecającego.
2) Promocja trwa w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
4) Nagroda jest wypłacana w ostatnim miesiącu Okresu trwania promocji przelewem na konto osobiste
Polecającego prowadzone przez Bank.
V. Warunki uczestnictwa w promocji
1. Uczestnikiem promocji jako Polecający może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące
warunki:
✔

jest pełnoletnia,

✔

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

✔

posiada obywatelstwo polskie,

✔ posiada lub otworzy w okresie promocji indywidualne konto osobiste w Banku, będące rachunkiem
oszczędnościowo - rozliczeniowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo
bankowe, (rachunki wspólne są wyłączone z promocji), do którego ma zastosowanie Regulaminu
prowadzenia rachunków oszczednosciowo – rozliczeniowych w Podkarpackim Banku Spółdzielczym lub
inny, który go zastąpi.
✔

podała nr telefonu komórkowego i adres e-mail do kontaktu,

✔

złożyła dyspozycję przekazywania na ades e-mail informacji o usługach bankowych,

✔

wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych
(marketingowych),

✔

zakceptowała regulamin promocji,

✔

przekazała Kod Polecającego Poleconemu.

Na moment wypłaty nagrody Polecający musi być Posiadaczem indywidualnego konta
osobistego.
2. Uczestnikiem promocji jako Polecony (nowy Klient) może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie
następujące warunki:
✔

jest pełnoletnia,

✔

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

✔

posiada obywatelstwo polskie,

✔

w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do promocji nie była posiadaczem/współposiadaczem
konta osobistego (rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowo –
celowego) w Banku.

✔

w okresie trwania promocji tj. w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. zawarła w
placówce Banku umowę indywidualnego rachunku Konto Aktywne (z promocji wyłączone są rachunki
wspólne),

✔

podała nr telefonu komórkowego i adres e-mail do kontaktu,

✔

złożyła dyspozycję przekazywania na ades e-mail informacji o usługach bankowych,

✔

wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych
(marketingowych),

✔

podała kod Polecającego.

3. Uczestnikami promocji zarówno jako Polecający jak i jako Polecony nie mogą być pracownicy Banku
i ich małżonkowie oraz pracownicy PBSFinanse S.A i ich małżonkowie.
VI. Nagroda
1) Nagrodą w promocji ,,POLECAJ KONTO AKTYWNE I ZARABIAJ" jest premia w wysokości 50 zł za
każde skuteczne polecenie Konta Aktywnego przekazana jednorazowo na konto osobiste Polecającego
prowadzone przez Bank w ostatnim miesiącu Okresu trwania promocji. Niezależnie od ilości skutecznych
poleceń kont łączna wysokość premii nie może być wyższa niż 200 zł.
2) Nagroda zostanie przyznana Polecającemu jeśli polecenie jest skuteczne. Polecenie jest skuteczne jeśli
Polecony (nowy klient, który otworzył Konto Aktywne w ramach polecenia) spełni łącznie następujące
warunki:
✔

przez dowolne 3 kolejne (następujące bezpośrednio po sobie) miesiące w okresie:

- od sierpnia 2019 do lutego 2020 r. w przypadku Poleconych, którzy przystąpią do promocji
(otworzą konto) od 1 sierpnia 2019 do 31 sierpnia 2019 r.
- od września 2019 do marca 2020 r. w przypadku Poleconych którzy przystąpią do promocji
(otworzą konto) od 1 września 2019 do 30 września 2019 r.
- od października 2019 do kwietnia 2020 r. w przypadku Poleconych, którzy przystąpią do promocji
(otworzą konto) od 1 października 2019 do 31 października 2019 r.
- od listopada 2019 do maja 2020 r. w przypadku Poleconych którzy przystąpią do promocji (otworzą
konto) od 1 listopada 2019 do 30 listopada 2019 r.
zapewnił wpływ na otwarte w ramach promocji Konto Aktywne w wysokości min. 1000 zł miesięcznie
z tytułu wynagrodzenia w rozumieniu pkt III.
✔

w powyższym okresie dokonał co najmniej 1 wypłaty biometrycznej,

✔

w powyższym okresie wykonał co najmniej 5 przelewów w PLN za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej PBSbank24 i/lub mobilnej PBSbank24 mobile.

4) Informacja o przyznaniu nagrody dostępna będzie w historii rachunku oraz na wyciągu z rachunku.
5) Nagroda nie zostanie naliczona w przypadku:
✔

rozwiązania przez Poleconego (nowego Klienta) umowy rachunku przed upływem okresu
wskazanego w pkt 2)

✔

zmiany przez Poleconego (nowego Klienta) typu konta z Konta Aktywnego na inne, dostępne
w ofercie Banku przed upływem terminu opisanego w pkt 2)

✔

przekształcenia przez Poleconego konta w rachunek wspólny, przed upływem terminu opisanego
w pkt 2).

✔

rozwiązania Umowy rachunku (konta osobistego) przez polecającego przed upływem Okresu
trwania promocji.

6) Wartość nagród w promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osó fizycznych na podstawie art.
21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznym (Dz.U.
z 2018, poz. 1509) z późn.zm.
VII. Łączenie promocji
Uczestnik promocji ,,POLECAJ KONTO AKTYWNE I ZARABIAJ" może uczestniczyć również w promocji
,,ZAŁÓŻ KONTO AKTYWNE I ZARABIAJ", przy czym łączna kwota nagród wypłaconych na rzecz jednej
osoby z tytułu uczestnictwa w obu promocjach nie noże przekroczyć 200 zł.
VIII. Reklamacje
1. Uczestnik może zgłosić reklamację:
1) ustnie:
✔ osobiście w każdej placówce Banku obsługującej klientów,
✔ telefonicznie pod numerem Biura Obsługi Klienta: 801 372 772 lub +48 13 46 55 750,
2) pisemnie:
✔ przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Banku,
✔ pocztą elektroniczną na adres Biura Obsługi Klienta bok@pbsbank.pl.
✔ za pośrednicwem usługi bankowości elektronicznej usługi bankowości elektroniczej PBSBank24 po
zalogowaniu się do tej usługi i wybraniu zakładki „Wiadomości”.
Wraz ze składaną reklamacją Uczestnik powinien dostarczyć do Banku dokumenty wykazujące jej
zasadność – o ile takie posiada.
2. Bank udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej:
✔ listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika albo
✔ pocztą elektroniczną na adres e-mail zarejestrowany w systemie Banku lub podany w treści
reklamacji, jeżeli Uczestnik wnioskował o udzielenie odpowiedzi w tej formie.
3. Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie
odpowiedzi w terminie 15 dni roboczych, Bank w informacji przekazywanej Uczestnikowi zgodnie z

zasadami opisanymi w ust. 2: 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia, 2) wskazuje okoliczności, które muszą
zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji
i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
4. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Uczestnik może: 1) zwrócić się do
Zarządu Banku o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi, 2)
zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich (Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika
Konsumenta), 3) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Arbitra Bankowego działającego
przy Związku Banków Polskich, 4) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika
Finansowego, 5) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania
sprawy.
5. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, Uczestnik ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie
postępowania polubownego. Spory powstałe pomiędzy Uczestnikiem a Bankiem mogą być rozstrzygane
według wyboru Uczestnika: 1) w drodze polubownej w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku, na zasadach opisanych na stronie internetowej
www.rf.gov.pl, 2) w drodze polubownej w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku,
przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego na zasadach opisanych na stronie
internetowej www.knf.gov.pl lub przed sądem polubownym - arbitrem bankowym przy Związku Banków
Polskich na zasadach opisanych na stronie internetowej www.zbp.pl.
IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych dla uczestników promocji jest Podkarpacki Bank Spółdzielczy
z siedzibą w Sanoku, ul. Mickiewicza 7, 38-500 Sanok, zwany dalej także jako „Bank”, dane kontaktowe
Banku: tel. +48 13 46 55 800, fax. +48 13 46 55 801; e-mail: centrala@pbsbank.pl; adres strony
internetowej: www.pbsbank.pl
2. Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem tym można się skontaktować
w sprawach związanych z ochroną przetwarzania danych osobowych w Banku, pod numerem telefonu
+48 13 46 55 809 lub pod adresem e-mail: iod@pbsbank.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia promocji oraz rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w tym w związku z przetwarzaniem
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
,,Rozporządzenie RODO"
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania promocji oraz po jej zakończeniu do dnia
upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub do wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa. Po zakończeniu powyższego
okresu dane osobowe uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa sie na podstawie
zgody.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
7. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia udziału
w Promocji.
8. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w placówkach Banku oraz
na stronie internetowej Banku www.pbsbank.pl.
X. Oświadczenia
Oświadczam, że otrzymałe/am, zapoznałe/am się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu
Promocji ,,POLECAJ KONTO AKTYWNE I ZARABIAJ".
____________________
Podpis Uczestnika

