Regulamin Programu „Bonus dla najlepszych 2017”
§ 1 Postanowienia wstępne
1. Organizatorem Programu „Bonus dla najlepszych 2017” jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie,
02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 B, spółka zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051233; NIP: 521-30-92-922;
kapitał zakładowy w wysokości 93 000 000 zł, wpłacony w całości (Organizator, Bank).
2. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 01.04.2017 r. do
21.07.2017 r.
3. W Programie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która w czasie trwania Programu spełnia
łącznie następujące warunki:
(a) ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 24 lat i jest / była uczniem szkoły podstawowej,
gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej;
(b) jest lub będzie w trakcie trwania Programu klientem, dla którego Bank prowadzi Konto
Młodzieżowe Click wraz z Kartą płatniczą;
(c) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowała jego postanowienia i
dokonała prawidłowej Rejestracji;
(d) wysłała w sposób określony w niniejszym Regulaminie kopię Świadectwa szkolnego.
4. Informacje o Programie są dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.toyotabank.pl.
§ 2 Definicje
Karta płatnicza - karta debetowa wydana przez Bank do Konta;
Konto – rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy Click prowadzony na podstawie Umowy Konta
Młodzieżowego Click w Toyota Bank Polska S.A., którego Uczestnik jest posiadaczem w rozumieniu
Regulaminu Świadczenia Usług dla Konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A.;
Płatność bezgotówkowa - transakcja wykonana przy użyciu Karty płatniczej w celu zakupu
towarów lub usług o jednorazowej wartości pojedynczej transakcji nie niższej niż 20 zł (słownie:
dwadzieścia złotych) zaksięgowana na Koncie, do którego karta została wydana i wykonana w:
a) dowolnym punkcie usługowo – handlowym umożliwiającym wykonanie takiej transakcji
b) dowolnym serwisie internetowym umożliwiającym wykonanie takiej transakcji;
Rejestracja – rejestracja w Programie polegająca na przesłaniu kopii Świadectwa szkolnego, w
sposób określony w § 3 ust. 3, po zakończeniu roku szkolnego w czerwcu 2017 r. Rejestracja trwa
do 7 lipca 2017 r. i jest równoznaczna z potwierdzeniem woli wzięcia udziału w Programie oraz
akceptacją postanowień Regulaminu;
Świadectwo szkolne – dokument wystawiany przez szkołę podstawową, gimnazjalną lub
ponadgimnazjalną na zakończenie roku szkolnego 2016/2017;
Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w § 1 ust. 3.
§ 3 Zasady uczestnictwa w Programie
1. Program polega na przyznaniu nagród dla Uczestników, którzy otrzymają Świadectwo szkolne z
wyróżnieniem (średnia ocen większa lub równa 4,75).
2. Nagrodami w Programie są:
a) 100% dodatkowych odsetek brutto od środków zgromadzonych na Koncie w terminie od
1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r., pod warunkiem otrzymania średniej z ocen na
świadectwie szkolnym w przedziale od 4,75 do 4,99, w wysokości nie wyższej niż 100 zł
(słownie: sto złotych) dla każdego Uczestnika;
b) 200% dodatkowych odsetek brutto od środków zgromadzonych na Koncie w terminie od
1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r., pod warunkiem otrzymania średniej z ocen na
świadectwie szkolnym równej lub wyższej niż 5,00, w wysokości nie wyższej niż 200 zł
(słownie: dwieście złotych) dla każdego Uczestnika;
z zastrzeżeniem, że dodatkowe odsetki brutto nie są naliczane od środków
zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym Super Click.
c) Do wyboru: e-Karta upominkowa Apple Store, lub e-Karta upominkowa Google Play o
wartości 100 zł (słownie: stu złotych) dla każdego Uczestnika, który otrzyma średnią
ocen na świadectwie szkolnym równą lub wyższą niż 4,75, oraz który w każdym
miesiącu okresu od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r., (tj. w każdym z trzech kolejnych
miesięcy tego okresu) dokona Płatności bezgotówkowych kartą wydaną do Konta na
łączną kwotę minimum 200 zł. Do łącznej kwoty Płatności w danym miesiącu nie wlicza

się Płatności bezgotówkowych w kwocie niższej niż 20 zł (słownie: dwadzieścia
złotych).
3. Prawidłowa Rejestracja w Programie polega na:
a) przesłaniu kopii Świadectwa szkolnego w postaci czytelnego pliku graficznego (obie strony) w
terminie do 7 lipca 2017 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: najlepsi@toyotabank.pl, lub
przy
pomocy
dedykowanego
formularza
dostępnego
na
stronie
Programu
https://www.toyotabank.pl/dla-ciebie/oferty-specjalne/bonus-dla-najlepszych/szczegoly-1/
b) wpisaniu w temacie wiadomości imienia, nazwiska, nr PESEL Uczestnika i średniej ze
wszystkich ocen, które na Świadectwie szkolnym zostały wyrażone w skali od 1 do 6.
Poprawna składnia tematu przekazywanej wiadomości to Imię Nazwisko; PESEL; wartość średniej,
np.: Adam Kowalski; 00000000000; 4,94. W treści wiadomości, poza załącznikiem z kopią
Świadectwa szkolnego, nie należy umieszczać żadnych opisów. Umieszczenie opisu w treści
wiadomości lub niepoprawna składnia tematu przekazanej wiadomości spowoduje uznanie
Rejestracji za nieprawidłową.
4. Po zakończeniu Rejestracji Organizator zweryfikuje otrzymane Świadectwa oraz dokonane przez
Uczestników Płatności bezgotówkowe i:
a. wypłaci Nagrody w postaci dodatkowych odsetek w terminie do 14.07.2017 r.,
b. w przypadku spełnienia warunków do otrzymania e-Karty upominkowej, Bank
skontaktuje się z nim, ustali rodzaj karty, po czym wyśle ją pocztą elektroniczną w
terminie do 21.07.2017 r. na adres e-mail Uczestnika.
5. Świadectwa szkolne, które zostaną przesłane Organizatorowi bez zachowania terminu o którym
mowa w §3 ust. 3 lit. a nie zostaną uwzględnione w Programie.
6. W przypadku wypłaty Nagrody, o której mowa w §3 ust. 2 lit. a i b, w postaci dodatkowych odsetek,
wypłacona kwota, zostanie pomniejszona o należny podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
7. W przypadku otrzymania Nagrody, o której mowa w §3 ust. 2 lit. c, w postaci e-Karty upominkowej,
wartość nagrody zostanie powiększona o kwotę podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
8. Niezależnie od liczby zawartych umów Konta i umów karty debetowej, Uczestnik może otrzymać
tylko jedną Nagrodę danego typu (jedną nagrodę w postaci dodatkowych odsetek oraz jedną
nagrodę w postaci e-Karty upominkowej).
9.
§ 4 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Programem należy składać na piśmie, telefonicznie pod numerem +48
22 488 55 50 lub 0 801900700, elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
kontakt@toyotabank.pl lub poprzez System Bankowości Elektronicznej.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu, którzy w terminie
określonym w § 3 ust. 3 dokonali prawidłowej Rejestracji.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres i numer telefonu Uczestnika,
jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania
reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany kanałem tożsamym, do tego
jakim została złożona reklamacja.
§ 5 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Programu.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej rejestracji w Programie.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizatorowi
przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie
wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika przed zmianą Regulaminu.
2. Prawo do Nagrody przysługuje wszystkim Uczestnikom Programu, którzy spełnią warunki
Regulaminu i dokonają prawidłowej Rejestracji w wyznaczonych w Regulaminie terminach.
.

