WARUNKI AKCJI SPECJALNEJ „WIELKIE OGRODY TLENOWE”
§ 1. Postanowienia ogólne
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Niniejsze Warunki Akcji Specjalnej „Wielkie ogrody tlenowe” (zwane dalej „Warunkami”) określają
mechanizm, zakres oraz warunki Akcji Specjalnej „Wielkie ogrody tlenowe” (zwanej dalej „Akcją”).
Organizatorem Akcji Specjalnej „Wielkie ogrody tlenowe” jest BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.
Na potrzeby Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
Bank lub Organizator - BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Kasprzaka 10/16, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000011571, posiadająca NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w
całości wpłacony.
Partner - podmiot, który zostanie zobowiązany przez Bank, na podstawie odrębnej umowy, do
zasadzenia drzew tlenowych w ramach Akcji.
Konto Osobiste – indywidualny rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy z planem taryfowym Konto
Otwarte na Ciebie prowadzony na podstawie Umowy ramowej dla jednego posiadacza, zawartej na
zasadach określonych w niniejszych Warunkach.
Produkt kredytowy Carrefour - produkt kredytowy oferowane konsumentom przez Bank pod marką
Usługi Finansowe Carrefour: kredyt gotówkowy, kredyt na zakup ratalny lub karta kredytowa Carrefour
Mastercard.
Kredyt Gotówkowy – kredyt gotówkowy w złotych polskich udzielany przez Bank na podstawie
zawieranej z konsumentem umowy o kredyt gotówkowy/umowy o kredyt na miarę.
Drzewo tlenowe – Oxytree (Paulownia Clon in Vitro 112).
Klient – osoba będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, która spełniła wszystkie warunki określone w § 2 Warunków.
Umowa ramowa - Umowa ramowa Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów
Dostępu zawarta z Bankiem, na podstawie której jest otwierane i prowadzone Konto Osobiste.
Akcja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Akcja ma na celu wywarcie pozytywnego wpływu na klimat poprzez poprawę jakości powietrza oraz
popularyzację marki Banku.
Treść Warunków jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.bankzielonychzmian.pl
§ 2. Mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji

1.
2.

3.

4.

5.

Akcja „Wielkie ogrody tlenowe” trwa w okresie od 21 września do 31 października 2019 r.
Mechanizm Akcji:
a. Bank zleci Partnerowi posadzenie na koszt Banku 1 (jednego) drzewa tlenowego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za każdą umowę Konta Osobistego, Kredytu
Gotówkowego lub Produktu Kredytowego Carrefour, zawartą z Klientem zgodnie z
warunkami opisanymi w § 2 ust. 5 Warunków
b. W ramach Akcji zostanie posadzone maksymalnie 50 000 drzew.
c. Drzewa tlenowe będą sadzone w okresie maj – lipiec 2020 r.
Organizator Akcji zapewni utrzymanie plantacji drzew tlenowych przez okres standardowego
pierwszego cyklu wzrostu drzewa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na
plantacji wskutek klęsk żywiołowych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych.
W trakcie trwania Akcji Organizator będzie publikował na stronie www.bankzielonychzmian.pl
informację o tym, ile drzew tlenowych planuje posadzić w związku ze spełnieniem warunków Akcji.
Informacja jest aktualizowana nie rzadziej niż co 5 dni.
Akcją są objęte następujące produkty:
a. umowy o Konto Osobiste podpisane z Bankiem w okresie od 21 września do 31 października
2019 r.,

b.

umowy o Kredyt Gotówkowy lub Produkt kredytowy Carrefour, zawarte z Bankiem na
podstawie wniosku złożonego w okresie trwania Akcji, tj. od 21 września do 31 października
2019 r.

§ 7. Postanowienia końcowe
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Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem
zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
prawa. W relacjach Organizatora z konsumentem stosuje się język polski.
Niniejsze warunki zaczynają obowiązywać w dniu 21 września 2019 roku.

