WARUNKI AKCJI SPECJALNEJ „Drzewo za elektroniczny
wyciąg z rachunków”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

4.
5.

Niniejsze Warunki Akcji Specjalnej „Drzewo za elektroniczny wyciąg z rachunków” (zwane dalej
„Warunkami”) określają mechanizm, zakres oraz warunki Akcji Specjalnej „Drzewo za elektroniczny
wyciąg z rachunków” „ (zwanej dalej „Akcją”).
Organizatorem Akcji Specjalnej” „Drzewo za elektroniczny wyciąg z rachunków” jest BNP Paribas Bank
Polska Spółka Akcyjna.
Na potrzeby Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
1) 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;
2) Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych oraz jest stroną umowy/ów zawartej/ych z Bankiem, na podstawie której Bank
prowadzi dla niego rachunek płatniczy, w tym na podstawie Umowy ramowej Rachunków bankowych,
Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu;
3) Partner – Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Dyrekcja Generalna
Lasów Państwowych Akcji;
4) Wyciąg – zestawienie transakcji sporządzone przez Bank zawierające informacje na temat transakcji
zrealizowanych na rachunkach Klienta prowadzonych przez Bank, w okresie wskazanym w Wyciągu,
udostępniane przez Bank Klientowi 4. Akcja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Akcja ma na celu wywarcie pozytywnego wpływu na klimat poprzez zmniejszenie ilości
wykorzystywanego papieru.
Treść Warunków jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.bnpparibas.pl.
§ 2. Mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji

1.
2.

Akcja „„Drzewo za elektroniczny wyciąg z rachunków”” trwa w okresie od 02.01.2020r do 31.01.2020r
Mechanizm Akcji:
2.1. w okresie trwania Akcji Klient otrzyma spersonalizowany komunikat od Banku o Akcji za
pośrednictwem sms-a, maila, telefonicznie lub poprzez przekazanie informacji na Wyciągu;
2.2. Klient, który otrzyma komunikat, o którym mowa w pkt 2.1., złoży w okresie trwania Akcji w Oddziale
Banku lub za pośrednictwem Infolinii Banku dyspozycję rezygnacji z otrzymywania Wyciągu w formie
papierowej i wyrazi zgodę na otrzymywanie Wyciągu w formie elektronicznej (tj. na adres e-mail
wskazany przez Klienta albo udostępnianie w Systemie bankowości internetowej);
2.3. Bank zleci Partnerowi posadzenie na terenie Partnera na koszt Banku 1 (jednego) drzewa rodzimego
dla lasów w Polsce, za każdą złożoną przez Klienta dyspozycję rezygnacji, o której mowa w pkt 2.2. W
ramach Akcji Klient może złożyć tylko 1 dyspozycję, o której mowa w pkt 2.2., tzn. kolejna zmiana
dotycząca tego samego Wyciągu, nie będzie uwzględniana w ogólnej liczbie zleceń dotyczących
posadzenia drzew.
a) W ramach Akcji zostanie posadzone 1 (jedno) drzewo za złożenie dyspozycji rezygnacji
dotyczącej 1 Wyciągu w wersji papierowej, o której mowa w pkt 2.2. powyżej.
b) Sadzonki drzew zostaną posadzone do 31.10.2020 r.
§ 3. Postanowienia końcowe

1.

2.

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 od dnia 02.01.2020r.

