Regulamin Oferty specjalnej „Terminal z Wymarzonym Kontem dla Biznesu”

§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki realizacji oferty
specjalnej „Konto z zyskiem za terminal” (dalej „Oferta Specjalna Banku”).
Organizatorem Oferty Specjalnej jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 78 (00-844), wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 14540, NIP: 526-020-58-71, o opłaconym
w całości kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400,00 PLN
Zwany dalej „Organizatorem” albo „Bankiem”
Oferta Specjalna nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.
Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

§ 2 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia, pisane wielką literą, niezależnie od tego czy
użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej, oznaczają:
1) Klient – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność
do czynności prawnych, prowadząca działalność gospodarczą, która
przedstawi Organizatorowi Kartę rabatową z unikalnym kodem.
2) Pakiet Terminalowy - Pakiet usług REVO obejmujący: dzierżawę terminala
płatniczego Verifone VX675 lub Ingenico IWL220 lub Ingenico ICT 220 z Pin
Padem wraz z pakietem kompleksowych usług serwisowych tego Terminala.
3) Karta rabatowa - dokument wystawiony przez REVO, numer seryjny (IMEI)
oraz unikalny kod rabatowy – umożliwiający skorzystanie z Usługi REVO na
warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
4) Usługa REVO - Pakiet Terminalowy wraz z usługą akceptacji kart.
5) Wniosek – wniosek o zawarcie umów na Usługę REVO oraz Usługę bankową
składany przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej lub za
pośrednictwem bankowego centrum telefonicznego.
6) Usługa PLAY – usługa telekomunikacyjna, świadczona przez Play na rzecz
Uczestników Oferty Specjalnej.
7) Umowa o Usługi REVO – umowa zawierana z REVO z uwzględnieniem warunków
Oferty Specjalnej
8) Usługa bankowa oznacza świadczone przez Bank na mocy umowy o świadczenie
usług bankowych, usługi prowadzenia rachunku bieżącego w PLN (na podstawie
Regulaminu Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla
Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.) oraz innych usług
dodatkowych związanych z prowadzeniem rachunku bieżącego w PLN w ramach
oferty produktowej Banku
9) BANK – Raiffeisen Bank Polska S.A.
10) REVO - EVO PAYMENTS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
11) PLAY- P4 Sp. z o.o.
§ 3 Czas trwania Oferty Specjalnej Banku

1. Czas trwania Oferty Specjalnej Banku dla Klienta obejmuje okres 24 miesięcy
poczynając od miesiąca, w którym zostanie zainstalowany przez REVO
pierwszy terminal u Klienta, o ile zawarcie Umowy na Usługę Banku nastąpi
w ciągu trzech miesięcy nie więcej niż 90 kolejnych dni, licząc od dnia
podpisania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z Play, a tym
samym otrzymania Karty rabatowej. Po trzech miesiącach liczonych od dnia
podpisania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z Play okres

trwania Oferty Specjalnej Banku będzie proporcjonalnie skracany o czas,
który upłynął od daty zakończenia trzeciego miesiąca a datą zawarcia umowy
na Usługę Banku (dalej „Czas Trwania Oferty Specjalnej Banku”).
§ 4 Warunki uczestnictwa w Ofercie Specjalnej Banku
1. Uczestnikiem Oferty Specjalnej Banku (dalej „Uczestnik”) może być Klient,
który spełni łącznie następujące warunki:
a) w Czasie Trwania Oferty Specjalnej Banku złoży za pośrednictwem strony
internetowej Wniosek z wykorzystaniem Karty rabatowej z unikalnym kodem
lub;
b) w Czasie Trwania Oferty Specjalnej Banku złoży taki Wniosek za
pośrednictwem bankowego Centrum Telefonicznego pod numerem telefonu
podanym na Karcie rabatowej, oraz
c) w Czasie Trwania Oferty Specjalnej Banku na podstawie Wniosku, zawrze
z REVO umowę w zakresie Pakietu Terminalowego dla maksymalnie 3
terminali.
d) w Czasie Trwania Oferty Specjalnej Banku na podstawie Wniosku, zawrze
z Bankiem umowę w zakresie świadczenia usług bankowych. Ogólne zasady
składania Wniosków oraz zawierania umów pomiędzy Klientem i Bankiem
określają
stosowne
regulaminy
dostępne
na
stronie
www.raiffeisenpolbank.pl
2. W Ofercie Specjalnej Banku nie mogą uczestniczyć Klienci, którzy w Czasie
Trwania Oferty Specjalnej Banku są lub byli stroną zawartej z Bankiem
umowę o Usługi bankowe.
3. Bank zastrzega, że ma prawo odmówić zawarcia umowy o Usługę Banku w ramach
Oferty Specjalnej Banku w przypadku, gdy zawarcie jej z konkretnym
Klientem byłoby sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
lub obowiązujących wewnętrznie polityk w tym polityki AML
§ 5 Warunki Oferty Specjalnej Banku
1. W ramach Oferty Specjalnej Banku Bank:
a) umożliwi zawarcie umowy o Usługę bankową w ramach, której Uczestnicy,
którzy przy złożeniu Wniosku posłużą się Kartą Rabatową
i otworzą
Wymarzone Konto dla Biznesu oraz
b) przyzna nagrodę pieniężną w wysokości określonej w punkcie 2 poniżej
za każdy miesiąc w Czasie Trwania Oferty Specjalnej Banku, w którym
Uczestnik spełni warunki określone w ust. 3.
2. Wartość nagrody pieniężnej wynosi równowartość procentowej części prowizji
zapłaconej przez Uczestnika na rzecz REVO za dany miesiąc wynikająca z
obrotu terminalowego w danym miesiącu, nie większego niż 1000 PLN (jeden
tysiąc złotych polskich).
3. Warunkiem do otrzymania nagrody określonej w ust. 1 lit. b powyżej jest
rozliczenie przez Uczestnika obrotów terminalowych (na terminalach
dostarczonych przez REVO) przez rachunek bankowy w ramach Oferty
Specjalnej Banku, o którym mowa w ust. 1 lit a).
4. Nagroda będzie wypłacana Uczestnikowi do 30 dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik spełnił
warunki określone w ust. 3 powyżej. Nagroda zostanie przekazana na
rachunek bieżący prowadzony przez Bank, na rzecz Uczestnika Oferty
Specjalnej. W związku z otrzymaniem przez Uczestnika nagrody na Banku nie
ciążą zobowiązania płatnika w podatku dochodowym bądź obowiązki
informacyjne w tym zakresie.
5. Bank jest także uprawniony do udostępnienia innych usług Uczestnikowi na
specjalnych warunkach, ustalonych z takim Uczestnikiem.
6. Każda oferta specjalna organizowana przez Bank jest odrębna i oparta o
odrębne regulaminy. Oferty specjalne organizowane w Banku nie łączą się.

§ 6 Reklamacje
1. W zakresie Usługi banku dotyczące uczestnictwa w Ofercie Specjalnej Banku,
Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
2. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji związanych z wykonywaniem
Umów reguluje Regulamin rozpatrywania reklamacji Klientów w Raiffeisen
Bank Polska S.A., zamieszczony na stronie internetowej Banku oraz
udostępniany w Oddziałach Banku.
3. Wszelkie reklamacje w zakresie świadczenia Usługi REVO należy składać do
REVO na zasadach określonych przez ten podmiot w dokumencie związanym ze
świadczoną Usługą REVO.
4.
Wszelkie reklamacje w zakresie świadczenia Usługi PLAY należy składać do
PLAY na zasadach określonych przez ten podmiot w dokumencie związanym ze
świadczoną Usługi PLAY.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Udział w Ofercie Specjalnej Banku oznacza akceptację zasad zawartych w
Regulaminie.
Wszelkie pytania lub wątpliwości w zakresie Oferty Specjalnej należy
kierować do Centrum Telefonicznego Banku pod numerem telefonu: (022) 549
99 99 (koszt połączenia według taryfy operatora)
2. Regulamin dostępny jest w placówkach Banku, w Centrum Telefonicznym oraz
na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com oraz w PLAY u Doradcy
Biznesowego.
3. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Oferty Specjalnej
Banku. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Oferty Specjalnej Banku
mają wyłącznie charakter informacyjny.
4. Organizator Oferty Specjalnej Banku zastrzegają sobie możliwość dokonania
zmiany Regulaminu, jeśli zmiany treści Regulaminu nie będą miały wpływu
na pogorszenie warunków, jakie obowiązywały na dzień przystąpienia
Uczestnika do Oferty Specjalnej Banku.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z udziałem w Ofercie Specjalnej
Banku będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
Regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2016 r. do odwołania.

______________________
Raiffeisen Bank Polska S.A.

