Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr …./PMiZP/2016r. z dnia …………. 2016r.

Regulamin Promocji „3x100 zł”
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1.
Zakres podmiotowy
Niniejsza Promocja dedykowana jest Klientom posiadającym kartę kredytową w innym banku/SKOKu, którzy zawrą z
Bankiem Umowę, na podstawie której dokonana zostanie spłata zadłużenia na karcie kredytowej w innym banku/SKOKu
oraz spełnią warunki Promocji wskazane w § 4.
§ 2.
Definicje i wyjaśnienia
Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia lub skróty, należy przez nie rozumieć:
1)

Bank – Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, 80-175 Gdańsk, ul. płk Jana Pałubickiego 2, wpisany do rejestru
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260, NIP 675-000-03-84,

2)

Jednorazowa Transakcja bezgotówkowa – transakcja bezgotówkowa dokonana w celu spłaty zadłużenia z tytułu
karty kredytowej posiadanej w innym banku/SKOKu na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej w dniu podpisania
Umowy,

3)

Karta – płatnicza karta kredytowa FAIR wydawana przez Bank Posiadaczowi karty przy współpracy z
Międzynarodową organizacją płatniczą w ramach Promocji „3 x 100 zł”. Karta może zostać wydana jako karta
plastikowa lub karta NFC,

4)

Limit kredytu – przyznana indywidualnie dla każdego Posiadacza karty i określona w Umowie dopuszczalna kwota
zadłużenia w złotych z tytułu Transakcji gotówkowych i bezgotówkowych oraz obciążeń z tytułu należnych Bankowi
odsetek, opłat i prowizji,

5)

Nagroda premiowa – zwana dalej Kuponem. Nagroda rzeczowa w postaci Kuponu pieniężnego o wartości 100 zł,
który można zrealizować w punktach handlowych akceptujących taką formę płatności. Lista punktów realizujących
płatność w Kuponach dostępna jest pod adresem: http://dlaciebie.sodexo.pl, Uczestnik Promocji może otrzymać
maksymalnie trzy Kupony.

6)

Oddział Banku – jednostka organizacyjna Banku BPH S.A. prowadząca bezpośrednią obsługę Klientów,

7)

Placówka Partnerska Banku– placówka prowadząca bezpośrednią obsługę Klientów Banku na podstawie
partnerskiej umowy o współpracy,

8)

Promocja – niniejsza Promocja „3x100 zł”,

9)

Posiadacz karty - osoba fizyczna, której na podstawie Umowy Bank wydał Kartę i przyznał Limit Kredytu,

10)

Rachunek karty - rachunek prowadzony przez Bank w złotych, służący do rozliczania dokonanych transakcji oraz
wszelkich opłat, prowizji i odsetek należnych Bankowi z tytułu korzystania z Limitu kredytu, wydania i używania karty
kredytowej,

11)

Regulamin – Regulamin Promocji „3x100 zł”,

12)

Regulamin karty - Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.,

13)

Taryfa Opłat i Prowizji - Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych – Karty kredytowe
klasyczne i partnerskie – Karta VISA/MasterCard FAIR Banku BPH,

14)

Termin spłaty - ustalona w Umowie i podawana każdorazowo na Zestawieniu transakcji data, do której Minimalna
wymagana miesięczna spłata powinna wpłynąć do Banku,
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15) Terminowa spłata zadłużenia - spłata zadłużenia dokonywana zgodnie z otrzymywanymi Zestawieniami transakcji, w
wysokości minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty, albo w wysokości całkowitego zadłużenia na Rachunku karty,
16) Transakcja bezgotówkowa– zapłata za towary i usługi przy wykorzystaniu Karty we wszystkich punktach akceptujących
Kartę oznaczonych emblematem odpowiedniej Międzynarodowej organizacji płatniczej oraz w drodze transakcji na
odległość, której dokonanie i spłata odbywa się na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie karty, Taryfie Opłat i
Prowizji oraz Zestawieniu transakcji,
17) Uczestnik Promocji – osoba fizyczna, która spełni warunki zawarte w § 3 niniejszego Regulaminu,
18) Umowa – Umowa o przyznanie Limitu kredytu i wydanie karty kredytowej Banku BPH S.A. z opcją spłaty zadłużenia karty
kredytowej posiadanej w innym banku/SKOKu,
19) Zestawienie transakcji - sporządzany w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego wykaz zaksięgowanych Transakcji oraz
należnych Bankowi opłat, prowizji i odsetek pobranych w ciężar przyznanego Limitu kredytu w danym okresie
rozliczeniowym.
§ 3.
Warunki uczestnictwa i czas obowiązywania Promocji
1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest spełnienie przez Uczestnika Promocji łącznie poniższych wymogów:
1)

złożenie wniosku o przyznanie Limitu kredytu i wydanie Karty z opcją spłaty zadłużenia karty kredytowej posiadanej w
innym banku/SKOKu w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 października 2016 r. w Oddziale Banku, Placówce
Partnerskiej Banku,

2)

posiadanie na dzień złożenia wniosku wskazanego w pkt 1), karty kredytowej w innym banku/SKOKu,

3)

dostarczenie do Oddziału Banku lub Placówki Partnerskiej Banku na moment składania wniosku wskazanego w pkt 1)
- dokumentu potwierdzającego numer rachunku do spłaty karty kredytowej w innym banku/SKOKu tj.:
a) potwierdzony przez bank/SKOK jeden miesięczny wyciąg z rachunku karty kredytowej z okresu ostatnich 6
miesięcy od daty złożenia wniosku lub
b) dowód wykonania spłaty na rachunek karty kredytowej w innym banku/SKOKu z okresu ostatnich 6 miesięcy od
daty złożenia wniosku lub
c) umowa o kartę kredytową w innym banku/SKOKu,
przy czym Bank może wymagać również dokumentów dochodowych,

4)

zawarcie Umowy na podstawie wniosku wskazanego w pkt 1) w Oddziale Banku lub Placówce Partnerskiej Banku,

5)

złożenie w dniu zawarcia Umowy dyspozycji spłaty zadłużenia z tytułu karty kredytowej posiadanej w innym
banku/SKOKu w formie Jednorazowej Transakcji bezgotówkowej, na warunkach wskazanych w § 4 ust. 2.

2.

Promocja jest ważna do 31.10.2016r., przy czym Bank zastrzega prawo do przedłużenia okresu obowiązywania Promocji.

§ 4.
Zasady Promocji
1.

Promocja polega na przekazaniu Nagrody premiowej w postaci maksymalnie trzech Kuponów – każdy o wartości 100 zł za
spełnienie poniższych warunków, przy czym:
1)

Uczestnik Promocji, który zawarł Umowę o kartę z limitem kredytowym niższym niż 2000 zł może otrzymać jeden
Kupon w wysokości 100 zł za dokonanie nowowydaną Kartą Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 900 zł w
każdym z 3 kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpiło zawarcie Umowy,

2)

Uczestnik Promocji, który zawarł Umowę o kartę z limitem kredytowym w wysokości co najmniej 2000 zł może
otrzymać następujące Nagrody premiowe:
a) Kupon w wysokości 100 zł – za zawarcie Umowy o kartę z limitem kredytowym w wysokości co najmniej 2000 zł,
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b) Kupon w wysokości 100 zł - za złożenie w dniu zawarcia Umowy dyspozycji spłaty zadłużenia z tytułu karty
kredytowej posiadanej w innym banku/SKOKu w formie Jednorazowej Transakcji bezgotówkowej w kwocie co
najmniej 1900 zł,
c) Kupon w wysokości 100 zł - za dokonanie nowowydaną Kartą Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 900 zł
w każdym z 3 kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpiło zawarcie
Umowy.
2.

Jednorazowa Transakcja bezgotówkowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b) nie może przekroczyć 95% przyznanego Limitu
kredytu.

3.

Każdy zwrot lub anulowanie Transakcji bezgotówkowej, o której mowa w ust. 1, skutkować będzie nieuwzględnieniem
takiej transakcji w kwocie Transakcji bezgotówkowych wymaganych przez Bank.

4.

Dodatkowym warunkiem otrzymania Nagrody Premiowej jest niewypowiedzenie Umowy do dnia wypłaty Nagrody
premiowej oraz – dla Nagrody Premiowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 lit. c) – również Terminowa spłata zadłużenia.

5.

Nagroda premiowa w postaci Kuponu/ów zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny
wskazany w Umowie, nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego następującego po spełnieniu danego warunku
Promocji.

Rozdział II
Postanowienia końcowe
§ 5.
Inne postanowienia
1.

Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest w Oddziałach Banku, w Placówkach Partnerskich Banku oraz na
stronie www.bph.pl.

2.

Udział w niniejszej Promocji nie wyłącza prawa Uczestnika Promocji do korzystania z innych promocji/ofert specjalnych
organizowanych przez Bank, o ile ich regulaminy nie stanowią inaczej.

3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Umowy, Regulaminu karty oraz
Taryfy Opłat i Prowizji.

4.

Uczestnik Promocji uprawniony jest do składania reklamacji na warunkach określonych w Umowie oraz dodatkowo
wskazanych na stronie www.bph.pl.
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