Regulamin akcji promocyjnej „Premia za lokatę”
(Regulamin)
§ 1. Organizator
Organizatorem Akcji promocyjnej „Premia za lokatę” (Akcja) jest Toyota Bank Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051233; NIP: 521-30-92-922; kapitał zakładowy
w wysokości 210 091 500 zł, wpłacony w całości (Bank).
§ 2. Definicje pojęć:
Konto – dowolny rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy prowadzony przez Bank;
Lokata – dowolny depozyt terminowy z oferty Banku na okres co najmniej 6 miesięcy;
Premia – kwota 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) wypłacana Uczestnikowi, który spełni warunki
Akcji określone w § 3 i 4 Regulaminu;
Saldo depozytów – kwota środków pieniężnych zgromadzonych przez Uczestnika na wszystkich
kontach i wszystkich lokatach dostępnych w ofercie Banku na dzień 22.01.2019 roku;
Uczestnik – osoba biorąca udział w Akcji;
Utrzymanie Lokaty – utrzymanie aktywnej umowy Lokaty w kwocie min. 10 000 zł założonej w
ramach Akcji przez minimum 70 dni licząc od dnia jej założenia;
Zwiększenie salda depozytów – zwiększenie kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na
wszystkich kontach i wszystkich lokatach dostępnych w ofercie Banku na dzień 22.01.2019 roku,
poprzez założenie w okresie trwania Akcji Lokaty na kwotę min. 10 000 zł;
Utrzymanie zwiększonego salda depozytów – utrzymanie przez minimum 70 dni (licząc od dnia
założenia Lokaty), salda wszystkich depozytów z dnia 22.01.2019 roku (tj. środków zgromadzonych
na wszystkich lokatach i kontach posiadanych w Banku, wraz z Lokatą w kwocie min. 10 000 zł
założoną w ramach Akcji).
§ 3 Uczestnictwo w Akcji
1.
2.
3.

Akcja trwa w okresie od 23.01.2019 r. do 28.02.2019 r.
Akcja polega na możliwości otrzymania jednorazowej Premii: 50 zł za spełnienie warunków
określonych w § 4 Regulaminu.
Uczestnikami Akcji mogą być:
a. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w
Regulaminie, jak również spełniające warunki określone w Regulaminie świadczenia usług
dla konsumentów dostępnym na stronie Banku pod adresem:
https://www.toyotabank.pl/fileadmin/user_upload/PDFy/WAZNE_DOKUMENTY/Nowi_
klienci/Regulaminy_tabele_oplat_szablony_umow/TBP_regulamin_dla_konsumentow18
122011_01012016_3_.pdf
b. osoby, które posiadają aktywne Konto w Banku.

4.

Uczestnikami Akcji nie mogą być:
a. pracownicy/współpracownicy Banku oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz
rodzeństwo.

§ 4. Warunki Akcji
1. Uczestnik, aby otrzymać Premię zobowiązany jest spełnić następujące warunki:
a. posiadać aktywną umowę Konta w Banku;
b. posiadać wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów
marketingowych dotyczących produktów i usług Banku za pomocą telefonu i środków
komunikacji elektronicznej.
c. dokonać rejestracji swojego uczestnictwa za pośrednictwem formularza dostępnego pod
adresem:
https://www.toyotabank.pl/dla-ciebie/oferty-specjalne/premia-za-lokatetoyota-bank/szczegoly/
d. za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej na stronie Banku pod adresem:
https://konto.toyotabank.pl/ od dnia 23.01.2019 roku do dnia 28.02.2019 roku
zwiększyć Saldo depozytów posiadanych w Banku na dzień 22.01.2019 roku (tj.
zwiększyć kwotę środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich kontach i
wszystkich lokatach w Banku) poprzez założenie co najmniej jednej Lokaty na kwotę
minimum 10 000 zł i na okres co najmniej 6 miesięcy (założenie lokaty Sprint 180 dni
spełnia warunki promocji) oraz utrzymać tą Lokatę przez okres 70 dni od dnia założenia
(Utrzymanie Lokaty).
e. dodatkowo przez co najmniej 70 dni, licząc od dnia założenia Lokaty, utrzymać
zwiększone o kwotę min. 10 000 zł saldo wszystkich depozytów posiadanych w Banku
w dniu 22.01.2019 roku (Utrzymanie zwiększonego salda depozytów). Zwiększone saldo
depozytów rozumiane jest jako kwota środków pieniężnych zdeponowanych na
wszystkich kontach i wszystkich lokatach w Banku na dzień 22.01.2019 roku,
powiększone o kwotę min. 10 000 zł.
f. zwiększenie salda depozytów powinno nastąpić z rachunku innego banku niż Toyota Bank
Polska S.A.
g. w przypadku wystąpienia różnicy salda depozytów powyżej kwoty 1000 zł, wynikającej z
wykonanych transakcji kartami płatniczymi lub przelewów, aby spełnić warunek
utrzymania
salda
depozytów
wskazany
w
pkt
d),
należy
w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia różnicy uzupełnić środki do stanu salda z dnia
22.01.2019 r.
§ 5. Premia
1. Uczestnicy, którzy spełnią warunki wymienione w § 3 i § 4 Regulaminu otrzymają jednorazową
Premię w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), która zostanie przekazana na Konto
Uczestnika w Banku.
2. Niezależnie od liczby założonych Lokat Uczestnik ma prawo do wypłaty jednej Premii.
3. Do dnia 15.05.2019 roku Bank powiadomi Uczestników o przyznaniu Premii, przesyłając
wiadomość SMS na wskazany przez Uczestnika numer telefonu.
4. Wypłata Premii nastąpi do dnia 20.05.2019 roku. Uczestnik zobowiązany jest posiadać aktywne
Konto w Banku co najmniej do dnia wypłaty Premii.

5.
6.

Premia zostanie wypłacona przelewem bankowym na Konto Uczestnika tytułem: „Premia za
lokatę – gratulujemy!”.
Premia przysługuje wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości
przekazania jej równowartości innemu Uczestnikowi lub zamiany na inną formę premii.

§ 6. Reklamacje
1. Reklamacje związane z Akcją należy składać na piśmie, telefonicznie pod numerem +48 22 488 55
50 lub 801900700, elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
kontakt@toyotabank.pl
lub
poprzez
System
Bankowości
Elektronicznej
w terminie nie później niż 03.06.2019 r.
2. Reklamacje pisemne należy wysłać na adres: Toyota Bank Polska S.A., ul. Postępu 18b; 02-676
Warszawa.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Akcji.
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika Promocji, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A.
2. Niniejszy Regulamin w aktualnej wersji dostępny jest w siedzibie Banku oraz na stronie
www.toyotabank.pl.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Toyota Bank Polska S.A
z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Akcji oraz w
celach marketingowych Banku.
5. Udział w Akcji i podanie związanych z tym danych osobowych Uczestników jest dobrowolne.
6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
7. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Akcji. Zmiana regulaminu Akcji nie wpływa na
prawa nabyte przez Uczestnika przed zmianą niniejszego regulaminu.
§ 8. Podatki
1. Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 nr 14, poz. 176 ze zm.), Premie do kwoty 760 zł są
wartością wolną od podatku dochodowego.

