Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2021
Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowe
z dnia 15 czerwca 2021r.

REGULAMIN PROMOCJI
„Zyskaj z Kontem Biznes”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE - DEFINICJE
1. Zwrotom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
1) Bank - Bank Spółdzielczy w Limanowej, z siedzibą w Limanowej, Rynek 7, 34-600 Limanowa,
zarejestrowany pod nr KRS 0000081900 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 000499330,
NIP 737-00-05–743;
2) eBankNet – system bankowości elektronicznej Banku - usługa polegająca na dostępie do Konta
przez Internet;
3) eCorpoNet - system bankowości elektronicznej Banku - usługa polegająca na dostępie do Konta
przez Internet;
4) Karta – karta debetowa wydana przez Bank do konta w polskich złotych, o której mowa w art. 2
pkt. 15a ustawy o usługach płatniczych, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu
karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika (Uczestnika);
5) Konto/Konto Biznes - rachunek rozliczeniowy bieżący Biznes dla klientów instytucjonalnych
w złotych oferowany przez Bank;
6) Organizator - organizatorem Promocji „Zyskaj z Kontem Biznes” jest Bank Spółdzielczy
w Limanowej, z siedzibą w Limanowej, Rynek 7, 34-600 Limanowa, zarejestrowany pod nr KRS
0000081900 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 000499330, NIP 737-00-05–743;
7) Promocja – Promocja „Zyskaj z Kontem Biznes”
8) Regulamin – niniejszy regulamin Promocji „Zyskaj z Kontem Biznes”;
9) Uczestnik – uczestnik Promocji – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą, biorąca udział w Promocji „Zyskaj z Kontem Biznes”, spełniająca warunki, o których
mowa w § 3 Regulaminu;
10) Umowa – umowa rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych regulująca wzajemne
zasady i warunki współpracy w zakresie produktów w niej wskazanych;
11) Taryfa – obowiązująca w Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów
instytucjonalnych;
2. Promocja „Zyskaj z Kontem Biznes” odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Okres przystąpienia do Promocji od dnia 01.03.2021r. do dnia 31.12.2021r.
2. Okres trwania Promocji – 12 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji.

§ 3.
UCZESTNICY I WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI
1. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców – podmiotów krajowych (rezydentów), przez
których w niniejszym regulaminie rozumie się osoby fizyczne rozpoczynające lub prowadzące, nie
dłużej niż 6 miesięcy, jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w okresie trwania Promocji,
tj. od 01.03.2021r. do 31.12.2021 r., spełnią łącznie poniższe warunki:
1) założą w Banku Konto,
2) złożą wniosek o kartę debetową Visa lub Mastercard,
3) złożą wniosek o usługę bankowości elektronicznej eBankNet lub eCorpoNet,
4) wyrażą zgodę (i nie cofną jej w okresie trwania Promocji) na otrzymywanie od Banku
informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku
i podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz przy
użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms),
5) wskażą adres e-mail w Banku lub wybiorą bankowość elektroniczną jako kanał przesyłania
wyciągów bankowych do Konta,
6) wyrażą zgodę na przystąpienie do Promocji i zaakceptują niniejszy regulamin.
2. W Promocji nie mogą brać udziału Pracownicy Organizatora, Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani z uczestnictwa
w Promocji.

§ 4.
ZASADY PROMOCJI
1.

2.
3.

Uczestnikowi Promocji, który spełni warunki Regulaminu, o których mowa w §3, Bank ustali
opłatę w wysokości 0 zł za prowadzenie Konta za okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych,
następujących po miesiącu, w którym zostało założone Konto.
Po zakończeniu okresu, o którym mowa w ust.1, opłaty za prowadzenie Konta będą pobierane
w wysokości zgodnej z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych.
Inne opłaty i prowizje dotyczące Konta, niż wskazane w ust. 1, pobierane są zgodnie z Taryfą opłat
i prowizji dla klientów instytucjonalnych.

§ 5.
REKLAMACJE
1. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej Promocji, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów
instytucjonalnych oraz obowiązujących przepisów prawa.
2. Reklamacje winny zawierać dopisek „Promocja z Kontem Biznes”.
3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Bank
dostępne są na stronie internetowej Banku www.bs.limanowa.pl oraz w placówkach Banku.

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organem nadzoru właściwym dla Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.
2. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

3. Udział w niniejszej Promocji nie wyłącza prawa do korzystania z innych promocji/konkursów/ofert
specjalnych organizowanych przez Bank, o ile ich regulaminy nie stanowią inaczej.
4. Treść Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów instytucjonalnych, Taryfa
opłat i prowizji dostępna jest w placówkach oraz na stronie internetowej Banku.
5. Administratorem danych osobowych Uczestnika zebranych do celów Promocji jest Bank
Spółdzielczy w Limanowej z siedzibą przy ul. Rynek 7, 34-600 Limanowa, zwany dalej „Bankiem”.
Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: bank@bs.limanowa.pl
lub pisemnie na adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych
osobowych Uczestnik może kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem
Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@bs.limanowa.pl, pod numerem telefonu 18 333 72 10
lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
6. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Promocji oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego
dotyczącego Promocji.
7. Z pełną informacją Administratora danych osobowych można zapoznać się na stronie
internetowej Banku www.bs.limanowa.pl.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Promocji.

§ 7.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROMOCJI
Przystępuję do Promocji.
Zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień regulaminu promocji „Zyskaj z Kontem Biznes”.

………………………………………………………………
Data i podpis Uczestnika promocji

