Regulamin Promocji „Tankuj korzyści do pełna”
§ 1. Organizator Promocji
Organizatorem Promocji „Tankuj korzyści do pełna” jest Toyota Bank Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul.
Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 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 114 417 400 zł, wpłacony w całości (Bank lub Organizator).

§ 2. Definicje pojęć
Karta płatnicza – jedna z następujących kart płatniczych wydanych przez Bank do Konta:
1) Karta debetowa Super Red III o numerze BIN 422205,
2) Karta debetowa Ruby Passion o numerze BIN 422205,
3) Karta debetowo – lojalnościowa MORE o numerze BIN 422205.
2. Kod MCC – (ang. Merchant Category Code) kod kategorii akceptanta Kart płatniczych.
3. Konto – rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy Uczestnika Promocji prowadzony przez Bank, tj. Konto
Jedyne.
4. Premia – kwota środków wypłacana Uczestnikowi Promocji po spełnieniu warunków jej uzyskania.
5. Promocja – prowadzona przez Bank akcja promująca aktywne korzystanie z oferty Banku, w szczególności z
Konta Jedynego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Średnie saldo Konta – średnie miesięczne saldo środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie obliczone
jako suma sald na koniec każdego dnia miesiąca kalendarzowego, podzielona przez ilość dni w danym
miesiącu.
7. Średnie saldo oszczędności – średnie miesięczne saldo środków pieniężnych zgromadzonych na innych niż
Konto Jedyne rachunkach Uczestnika Promocji w Banku (z wyjątkiem Indeksowanego Konta
Oszczędnościowego) oraz na wszystkich posiadanych przez niego lokatach, obliczane jako suma sald na
koniec każdego dnia miesiąca kalendarzowego na tych produktach, podzielona przez ilość dni w danym
miesiącu.
8. Transakcja Petrol – transakcja bezgotówkowa z tytułu zakupu paliw wykonana Kartą płatniczą i określona
Kodem MCC o numerach 5172, 5541, 5542, 5983 lub 9752.
9. Transakcja dowolna – transakcja bezgotówkowa wykonana Kartą płatniczą zrealizowana w punkcie
usługowo – handlowym innym niż stacja paliw.
10. Uczestnik Promocji – pełnoletnia osoba fizyczna, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym
Regulaminie.
1.

§ 3. Czas trwania Promocji
1.

Promocja trwa w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

2.

Bank zastrzega sobie możliwość zmiany okresu trwania Promocji.

§ 4. Warunki uczestnictwa w Promocji
1.

Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, która w okresie trwania Promocji:
1)
2)

Zawarła lub posiada umowę Konta i umowę karty debetowej w Banku,
Wypełni deklarację Przystąpienia do Promocji (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu) za pośrednictwem strony internetowej, https://www.toyotabank.pl/dlaciebie/oferty-specjalne/tankuj-korzyści/szczegóły/, w której:
a) wyrazi zgodę na przesyłanie informacji handlowych o ofercie Banku za pomocą poczty
elektronicznej i wiadomości SMS,
b) poda dane dotyczące posiadanego samochodu.

3)
4)
5)
2.

Wykona Transakcje Petrol za pomocą Karty płatniczej,
Spełni warunki dotyczące średniego salda środków określone w § 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu,
Wykona Transakcje dowolną za pomocą Karty płatniczej.

Uczestnikom Promocji będącym jednocześnie uczestnikami Programu lojalnościowego TOYOTA MORE, w
okresie trwania Promocji, nie będą naliczane punkty MORE przewidziane z tytułu transakcji wykonanych
Kartami płatniczymi.
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3.

Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Banku.

4.

Uczestnik Promocji zostaje automatycznie wyłączony z uczestnictwa w Promocji w przypadku, gdy w okresie
jej trwania:
1)
2)

dojdzie do wypowiedzenia umowy Konta lub umowy karty debetowej przez którąkolwiek ze stron;
Uczestnik co najmniej trzykrotnie spowoduje powstanie na Koncie niedozwolonego salda
debetowego.

§ 5. Zasady udziału w Promocji
1.

Uczestnik bierze udział w Promocji jeśli spełni jednocześnie warunki określone w § 4 ust. 1.

2.

Premia naliczana będzie od sumy wartości Transakcji Petrol, zrealizowanych przez Uczestnika w danym miesiącu
kalendarzowym według kolejności ich faktycznego wykonania.

3.

Z zastrzeżeniem § 5 ust. 4, w czasie trwania Promocji Uczestnik otrzymuje Premię:
1) w wysokości 5% (słownie: pięć procent) od łącznej wartości wykonanych w danym miesiącu Transakcji
Petrol, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
a)
Średnie saldo konta w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych);
b)
Średnie saldo oszczędności w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 10 000 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych);
c)
Kwota Transakcji dowolnych w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 500 zł (słownie: pięćset
złotych).
2) w wysokości 6% (słownie: sześć procent) od łącznej wartości wykonanych w danym miesiącu Transakcji
Petrol, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
a)
Średnie saldo konta w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 2 000 zł (słownie: dwa tysiące
złotych);
b)
Średnie saldo oszczędności w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 30 000 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych);
c)
Kwota Transakcji dowolnych w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 800 zł (słownie: osiemset
złotych).
3) w wysokości 8% (słownie: osiem procent) od łącznej wartości wykonanych w danym miesiącu Transakcji
Petrol, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
a)
Średnie saldo konta w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 2 500 zł (słownie: dwa tysiące
pięćset złotych);
b)
Średnie saldo oszczędności w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 40 000 zł (słownie:
czterdzieści tysięcy złotych);
c)
Kwota Transakcji dowolnych w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 800 zł (słownie: osiemset
złotych).
4) w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) od łącznej wartości wykonanych w danym miesiącu Transakcji
Petrol, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
a)
Średnie saldo konta w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 3 000 zł (słownie trzy tysiące
złotych);
b)
Średnie saldo oszczędności w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 50 000 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych);
c)
Kwota Transakcji dowolnych w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum1 000 zł (słownie: tysiąc
złotych).

4.

Maksymalna kwota Premii wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) miesięcznie.
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§ 6. Wypłata Premii
1.

Wypłata Premii następować będzie przez przelew środków na Konto Uczestnika, wykonywany przez Bank do
15-tego dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki,
o których mowa w § 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

2.

Przelew Premii zostanie opatrzony tytułem: „Premia Tankuj korzyści do pełna. Gratulujemy!"

3.

Niezależnie od liczby zawartych umów Konta i umów karty debetowej, Uczestnikowi może być wypłacana
Premia dla maksymalnie jednej Karty Płatniczej.

4.

W przypadku anulowana transakcji w częściowej lub pełnej kwocie lub wycofania jej w związku ze zwrotem
produktu lub rezygnacji z usługi, Uczestnik Promocji ma obowiązek zwrócić Bankowi kwotę Premii od takiej
transakcji.

5.

Bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji zrealizowanej przez Uczestnika Płatności domowej.

§ 7. Reklamacje
1.

Reklamacje związane z Promocją należy składać na piśmie, telefonicznie pod numerem +48 22 488 55 50
lub 801 900 700, elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
kontakt@toyotabank.pl lub poprzez System Bankowości Elektronicznej.

2.

Reklamacje pisemne należy wysłać na adres: Toyota Bank Polska S.A., ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa.

3.

Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Promocji.

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.

§ 8. Postanowienia końcowe
1.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A.

2.

Wzięcie udziału w Promocji oznacza, że Uczestnik Promocji zapoznał się z jego zasadami określonymi w
Regulaminie i je akceptuje.

3.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Banku oraz na stronie http://www.toyotabank.pl.

4.

Bankowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa do
Premii nabyte przez Uczestnika Promocji przed zmianą Regulaminu.

5.

Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa.

6.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Promocji oraz w celach
marketingowych Banku.

7.

Udział w Promocji i podanie związanych z tym danych osobowych Uczestników Promocji jest dobrowolne
lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do ich
danych osobowych oraz ich poprawiania.
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Załącznik nr 1

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO PROMOCJI
„Tankuj korzyści do pełna”
Mam Konto Jedyne, PESEL
Nie mam Konta Jedynego

DANE OSOBOWE (pola wymagane):

(imię i nazwisko )
(data urodzenia)
(Numer telefonu kontaktowego)
(adres e - mail)
DANE POSIADANEGO POJAZDU (pola wymagane):

(marka / model)
(rok produkcji)
(rok zakupu)
(nr rejestracyjny pojazdu)

Niniejszym wyrażam wolę przystąpienia do Promocji "Tankuj korzyści do pełna”
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Promocji.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych dotyczących
produktów i usług Banku za pomocą telefonu i środków komunikacji elektronicznej.
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