Regulamin sprzedaży premiowej „MONEYBACK dla rodzica”
§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady sprzedaży premiowej „MONEYBACK dla
rodzica”, zwanej dalej „Sprzedażą premiową”.
2. Organizatorem Sprzedaży premiowej jest BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Kasprzaka 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy, XIII 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, zwany dalej „Bankiem”.
3. Celem Sprzedaży premiowej jest popularyzacja produktów Bank w postaci rachunku bankowego z Planem Taryfowym
„Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową, rachunku bankowego z Planem Taryfowym „Konto Samodzielniaka”
wraz z kartą debetową, rachunku „Konto Karty Samodzielniaka” z kartą debetową.

§ 2.

Definicje

Występujące w Regulaminie określenia należy rozumieć w następujący sposób:
1) Bankowość elektroniczna - system bankowości internetowej GOonline lub aplikacja mobilna GOmobile
udostępniane przez Bank osobie fizycznej, która zawarła z Bankiem Umowę,
2) Cykl Rozliczeniowy – okres odpowiadający miesiącowi kalendarzowemu, w trakcie trwania Sprzedaży premiowej,
3) Karta – karta debetowa wydawana przez Bank do Konta: Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard, Karta Otwarta na
eŚwiat Mastercard lub Karta Otwarta na Świat Mastercard,
4) Karta do Dorosłości - karta debetowa wydawana przez Bank do Konta Samodzielniaka dla Osoby Małoletniej, która
ukończyła 13 rok życia i jest posiadaczem Konta Samodzielniaka,
5) Karta Samodzielniaka – Karta debetowa wydawana przez Bank do Konta Karty Samodzielniaka; Bank wydaje Kartę
Samodzielniaka wyłącznie Osobie Małoletniej, która ukończyła 7. rok życia, a nie ukończyła 13. roku życia, i której
Przedstawicielem ustawowym jest Posiadacz Konta Karty Samodzielniaka;
6) Mikrokarta Samodzielniaka – Karta debetowa w formie mikrokarty wydawana przez Bank do Konta Karty
Samodzielniaka, umożliwiająca dokonywanie wyłącznie Transakcji Zbliżeniowych; Bank wydaje Mikrokartę
Samodzielniaka wyłącznie Osobie Małoletniej, która ukończyła 7. rok życia, a nie ukończyła 13. Roku życia, której
Przedstawicielem ustawowym jest Posiadacz Konta Karty Samodzielniaka;
7) Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Bankiem umowę w celach
niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
8) Kod MCC – Kod Kategorii Akceptanta (Merchant Category Code) czterocyfrowy numer zdefiniowany przez
organizację płatniczą, nadawany przedsiębiorcy akceptującemu płatności kartą płatniczą,
9) Konto – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy z planem taryfowym Konto Otwarte dla Ciebie prowadzony na
podstawie Umowy,
10) Konto Samodzielniaka – indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku z Planem Taryfowym
Konto Samodzielniaka, prowadzone wyłącznie na rzecz Osoby Małoletniej;
11) Konto Karty Samodzielniaka – indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku, prowadzony w
złotych, wyłącznie na rzecz osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która jest Przedstawicielem
ustawowym Osoby Małoletniej, dla której ma być wydana Karta Samodzielniaka i/lub Mikrokarta Samodzielniaka do
tego rachunku; Konto Karty Samodzielniaka może być prowadzone wyłącznie w celu wydania Karty Samodzielniaka
i/lub Mikrokarty Samodzielniaka Osobie Małoletniej oraz rozliczania Transakcji dokonywanych przy użyciu tych kart;
12) Osoba Małoletnia – osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych mająca
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca Rezydentem Podatkowym i jednocześnie
obywatelem polskim lub ukraińskim, lub szwajcarskim, lub obywatelem jednego z krajów EOG;
13) Przedstawiciel ustawowy – przedstawiciel ustawowy Osoby Małoletniej, którym jest każdy z jego rodziców, o ile
Osoba Małoletnia pozostaje pod ich władzą rodzicielską, a także ustanowiony przez sąd opiekuńczy opiekun lub
kurator,
14) Transakcja bezgotówkowa – operacje bezgotówkowe wykonane przez Klienta za pomocą Karty polegające na
dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo – usługowych, w którym akceptowana jest płatność
Kartą, w tym także transakcje dokonywane bez fizycznego przedstawienia Karty, w szczególności transakcje
internetowe, zamówienia telefoniczne lub pocztowe z wyłączeniem: przelewów natychmiastowych, operacji
dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak
np. dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych, tj.: Dotpay, Przelewy
24, Blue Media, BLIK i tym podobnych (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu Google
Pay i Apple Pay) oraz transakcji o Kodach MCC wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu,
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15) Umowa – Umowa ramowa Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu zawarta pomiędzy
Bankiem a Klientem,
16) Zestawienie Transakcji – dokument sporządzony przez Bank zawierający m.in. wykaz transakcji dokonanych Kartą
w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 3.

Okres Sprzedaży premiowej

1.

Do Sprzedaży premiowej można przystąpić w okresie od 24 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. („Okres Sprzedaży
premiowej”).

2.

Sprzedaż premiowa trwa od momentu przystąpienia w okresie wskazanym w ust. 1 powyżej do końca szóstego Cyklu
rozliczeniowego licząc od końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło przestąpienie do Sprzedaży
premiowej, nie dłużej niż do 31.10.2021 r.

§ 4.
1.

Warunki Sprzedaży premiowej

W Sprzedaży premiowej bierze udział Klient, który spełni łącznie następujące warunki:
1) w okresie 12 miesięcy przed zawarciem Umowy ramowej w ramach niniejszej Sprzedaży premiowej nie był
posiadaczem ani współposiadaczem Konta w Banku;
2) w Okresie Sprzedaży premiowej przystąpi do Sprzedaży premiowej tj. zapozna się z niniejszym Regulaminem,
zaakceptuje jego treść i złoży podpis pod jego treścią,
3) w Okresie Sprzedaży premiowej zawrze Umowę o Konto wraz z Kartą,
4) w Okresie Sprzedaży premiowej, w tym samym dniu lub maksymalnie do 7 dni od zawarcia Umowy:
a) otworzy Konto Samodzielniaka dla Osoby Małoletniej w wieku od 0 do 7 roku życia, lub
b) otworzy Konto Samodzielniaka dla Osoby Małoletniej w wieku od 7 do 13 roku życia albo otworzy Konto Karty
Samodzielniaka wraz z Kartą Samodzielniaka lub Mikrokartą Samodzielniaka, dla Osoby Małoletniej w wieku
od 7 do 13 roku życia lub
c) otworzy Konto Samodzielniaka dla Osoby Małoletniej w wieku od 13 do 18 roku życia wraz z Kartą do Dorosłości
5) na dzień przystąpienia do Sprzedaży premiowej posiada dostęp do Bankowości elektronicznej.

2.
3.

4.
5.

Na łączną nagrodę w Sprzedaży premiowej składają się nagrody cząstkowe, otrzymane w poszczególnych Cyklach
rozliczeniowych.
Nagrodę cząstkową w Sprzedaży premiowej otrzymuje Klient, który wykonał Kartą w danym Cyklu rozliczeniowym
Transakcje bezgotówkowe w wartości co najmniej 250 zł i w całym Cyklu rozliczeniowym spełniał warunki z ust. 1 pkt,
z zastrzeżeniem ust. 4-10.
Nagroda cząstkowa w każdym Cyklu rozliczeniowym równa jest kwocie 25 zł, przy czym łączna wartość nagrody w
Sprzedaży premiowej nie może wynieść więcej niż 150 zł.
Przy kalkulacji limitu 250 zł, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie są brane pod uwagę Transakcje bezgotówkowe:
a.

zwrócone (gdy Klient zwrócił zakupiony towar, a środki pieniężne, które uprzednio zapłacił za ten towar,
zostały mu zwrócone przy użyciu Karty na Konto), oraz

b.

wykonane w Cyklu Rozliczeniowym, w którym Umowa rozwiązała się lub wygasła, albo też Karta została
zastrzeżona z przyczyn leżących po stronie Klienta.

c.

wyłączone ze Sprzedaży Premiowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

6.

Nagroda cząstkowa jest wypłacana przez Bank na Konto w kolejnym Cyklu rozliczeniowym.

7.

O wysokości nagrody wypłaconej na Konto za określony Cykl rozliczeniowy, Bank informuje w Zestawieniu Transakcji
(uznanie Konta tytułem „nagroda Moneyback”).

8.

Niezależnie od liczby Posiadaczy Konta, dla jednego Konta w danym Cyklu Rozliczeniowym wypłacana jest jedna
nagroda cząstkowa.

9.

Niezależnie od liczby Kart wydanych do Konta, dla jednego Konta w danym Cyklu Rozliczeniowym wypłacana jest
jedna nagroda cząstkowa. . Kartę, której Transakcje bezgotówkowe są brane pod uwagę przy wyliczeniu Premii,
wskazuje Klient, przystępując do Sprzedaży premiowej.

10. W Sprzedaży Premiowej Klient może uzyskać maksymalnie 6 nagród cząstkowych przez 6 kolejnych pełnych Cykli
Rozliczeniowych poczynając od Cyklu Rozliczeniowego następującego po Cyklu Rozliczeniowym, w którym Klient
przystąpił do Sprzedaży premiowej
11. Bank w Okresie Sprzedaży premiowej, w cyklach tygodniowych weryfikuje czy zostały przez Klienta spełnione warunki
określone w ust. 1.
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12. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków o którym mowa w ust. 1 Klient traci prawo do nagrody,
począwszy od nagrody cząstkowej za Okres rozliczeniowy, za który warunki nie zostały spełnione i do każdej
następnej nagrody cząstkowej .
13. Zarówno nagroda cząstkowa jak i całkowita , o której mowa powyżej, jest nagrodą uzyskaną w związku ze sprzedażą
premiową i stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1426 z późn. zm.), podlega zwolnieniu z podatku dochodowego.

§ 5. Reklamacje
1.

Z uwzględnieniem postanowień Umowy dotyczących zastrzeżeń do Zestawienia Transakcji, Klient ma prawo do
wniesienia reklamacji - skierowanego do Banku wystąpienia, zawierającego zastrzeżenia dotyczące Sprzedaży
premiowej, usług świadczonych przez Bank lub jego działalności. W przypadku reklamacji stanowiących zgłoszenie
Transakcji nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych roszczenia Klienta względem Banku z
tytułu takich Transakcji wygasają, jeśli nie zostaną zgłoszone w terminie 13 miesięcy od dnia wykonania Transakcji
lub od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana.

2.

Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo
przesyłką pocztową na adres ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii Banku
tel. 500 990 500 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora)
albo osobiście do protokołu w każdej jednostce Banku obsługującej klientów, drogą elektroniczną – w systemie
bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej
www.bnpparibas.pl.

3.

Po złożeniu przez Klienta reklamacji, Bank rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi w formie pisemnej
(listownie) lub pocztą elektroniczną na wniosek Klienta.

4.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2019 r., poz. 2279 z późn.zm.) rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje
przez Bank następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach,
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji
przekazywanej Klientowi wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do
rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie
może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5.

Rozpatrzenie i udzielenie przez Bank odpowiedzi na reklamacje dotyczące Transakcji Płatniczych i innych usług
płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 września 2011 roku o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 r., poz. 794 z
późn.zm.), świadczonych przez Bank odbywa się na zasadach wskazanych w ust. 2 powyżej, jednakże nie może
nastąpić później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych
przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie,
przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 35 dni roboczych od dnia
otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku
odpowiedzi udzielonych na piśmie nadanie pisma w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, tj. operatora
zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

6.

Postępowanie reklamacyjne Banku nie wyłącza roszczeń Klienta wynikających z przepisów prawa właściwego dla
Umowy ramowej. Klient może ponadto wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

7.

W przypadku nieuwzględnienia przez Bank roszczeń wynikających z reklamacji Klientowi przysługuje prawo
odwołania się do Rzecznika Klienta Banku.
§ 6. Postanowienia informacyjne

1.

Złożenie podpisów pod niniejszym Regulaminem jest równoznaczne ze zgodą na przystąpienie do niniejszej
Sprzedaży premiowej.

2.

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Sprzedaży premiowej, do której przystąpił w ciągu 14 dni od dnia
zawarcia Umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie Bankowi pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od
Sprzedaży premiowej. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostanie
dostarczone do Banku. Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem.

3.

Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Sprzedaży premiowej, stanowiącym załącznik nr
2 do Regulaminu przekazywany jest Klientowi w Oddziale Banku w momencie przystąpienia do Sprzedaży
premiowej.

4.

Informacje dotyczące: języka stosowanego w relacjach Klienta z Bankiem, organu sprawującego nadzór nad
Bankiem oraz właściwego w sprawach konsumentów, prawa do korzystania przez Klienta z pozasądowego
rozstrzygania sporów, prawa właściwego i sądu właściwego do rozstrzygania sporów, wymagań technicznych do
zawarcia Umowy, określa Umowa.
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5.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Sprzedaży premiowej jest Bank.

6.

Dane osobowe uczestnika Sprzedaży premiowej będą przetwarzane przez Bank jako administratora na potrzeby
niniejszej Sprzedaży premiowej oraz w celu realizacji umowy zawartej z Bankiem w zakresie niniejszej Sprzedaży
premiowej (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
Szczegółowe informacje na temat danych osobowych dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej
https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo

Data i Podpis Klienta:………………………………………………………..

Data i Podpis Pracownika Banku:………………………………………………………..
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży premiowej „MONEYBACK dla rodzica”
Transakcje wyłączone z Sprzedaży premiowej wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:
7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
6012, określający instytucje finansowe,
6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
4829, określający internetowe przekazy pieniężne.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII 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; www.bnpparibas.pl

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sprzedaży premiowej „MONEYBACK dla rodzica”

Dane Uczestnika:
Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Adres:
Adres e-mail:
Nr telefonu:

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Adres: ul. Kasprzaka 2,
01-211 Warszawa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD Sprzedaży premiowej „MONEYBACK dla rodzica”

Oświadczam, że odstępuję od Sprzedaży premiowej „MONEYBACK dla rodzica”, do której przystąpiłem/-am
w dniu …………………

…………………….
Data

……………………………….
Podpis Klienta
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