
Regulamin Oferty specjalnej „Terminal z Wymarzonym Kontem dla Biznesu” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) okre śla warunki realizacji oferty 
specjalnej „Konto z zyskiem za terminal” (dalej „ Oferta Specjalna Banku ”). 
Organizatorem Oferty Specjalnej jest Raiffeisen Ban k Polska S.A. z 
siedzib ą w Warszawie przy ul. Grzybowska 78 (00-844), wpisa na do rejestru 
przedsi ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego prowadzonego przez S ąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia ł Gospodarczy Krajowego 
Rejestru S ądowego pod numerem KRS: 14540, NIP: 526-020-58-71, o opłaconym 
w cało ści kapitale zakładowym w wysoko ści 2.256.683.400,00 PLN  
Zwany dalej „Organizatorem” albo „Bankiem” 

Oferta Specjalna nie stanowi gry losowej ani zakład u wzajemnego w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o gra ch hazardowych (Dz.U. 
Nr 201, poz. 1540, z pó źn. zm.). 

 

§ 2 Definicje 

Użyte w Regulaminie poj ęcia, pisane wielk ą liter ą, niezale żnie od tego czy 
użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej, oznaczaj ą: 

1)  Klient – osob ę fizyczn ą, osob ę prawn ą lub jednostk ę organizacyjn ą nie 
posiadaj ącą osobowo ści prawnej, której przepisy prawa przyznaj ą zdolno ść 
do czynno ści prawnych, prowadz ąca działalno ść gospodarcz ą, która 
przedstawi Organizatorowi Kart ę rabatow ą z unikalnym kodem.  

2)  Pakiet Terminalowy -  Pakiet  usług REVO obejmuj ący: dzier żawę terminala 
płatniczego Verifone VX675 lub Ingenico IWL220 lub Ingenico ICT 220 z Pin 
Padem wraz z pakietem kompleksowych usług serwisowy ch tego Terminala. 

3)  Karta rabatowa - dokument wystawiony przez REVO, numer seryjny (IM EI) 
oraz unikalny kod rabatowy – umo żliwiaj ący skorzystanie z Usługi REVO na 
warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. 

4)  Usługa REVO -  Pakiet Terminalowy wraz z usług ą akceptacji kart. 
5)  Wniosek  – wniosek o zawarcie umów na Usług ę REVO oraz Usług ę bankow ą 

składany przez Klienta za po średnictwem 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 uwzgl ędnieniem warunków 
Oferty Specjalnej 

8)  Usługa bankowa  oznacza świadczone przez Bank na mocy umowy o świadczenie 
usług bankowych, usługi prowadzenia rachunku bie żącego w PLN (na podstawie 
Regulaminu Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i  Kart Debetowych dla 
Małych Przedsi ębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.) oraz innych usług 
dodatkowych zwi ązanych z prowadzeniem rachunku bie żącego 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 ob ejmuje okres 24 miesi ęcy 
poczynaj ąc od miesi ąca, w którym zostanie zainstalowany przez REVO 
pierwszy terminal u Klienta, o ile zawarcie Umowy n a Usług ę Banku nast ąpi 
w ci ągu trzech miesi ęcy nie wi ęcej ni ż 90 kolejnych dni, licz ąc od dnia 
podpisania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z Play, a tym 
samym otrzymania Karty rabatowej. Po trzech miesi ącach liczonych od dnia  
podpisania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z Play okres 



trwania Oferty Specjalnej Banku b ędzie proporcjonalnie skracany o czas, 
który upłyn ął od daty zako ńczenia trzeciego miesi ąca a dat ą zawarcia umowy 
na Usług ę Banku (dalej „ Czas Trwania Oferty Specjalnej Banku ”). 
 

§ 4 Warunki uczestnictwa w Ofercie Specjalnej Banku  

1.  Uczestnikiem Oferty Specjalnej Banku (dalej „ Uczestnik” ) mo że by ć Klient, 
który spełni ł ącznie nast ępuj ące warunki: 
a)  w Czasie Trwania Oferty Specjalnej Banku zło ży za po średnictwem strony 

internetowej Wniosek z wykorzystaniem Karty rabatow ej z unikalnym kodem 
lub; 

b)  w Czasie Trwania Oferty Specjalnej Banku zło ży taki Wniosek za 
pośrednictwem bankowego Centrum Telefonicznego pod num erem telefonu 
podanym na Karcie rabatowej, oraz 

c)  w Czasie Trwania Oferty Specjalnej Banku na podstaw ie Wniosku, zawrze 
z REVO umowę w zakresie Pakietu Terminalowego dla maksymalnie 3  
terminali. 

d)  w Czasie Trwania Oferty Specjalnej Banku na podstaw ie Wniosku, zawrze 
z Bankiem umow ę w zakresie świadczenia usług bankowych. Ogólne zasady 
składania Wniosków oraz zawierania umów pomi ędzy Klientem i Bankiem 
okre ślaj ą stosowne regulaminy dost ępne na stronie 
www.raiffeisenpolbank.pl  

2.  W Ofercie Specjalnej Banku nie mog ą uczestniczy ć Klienci, którzy w Czasie 
Trwania Oferty Specjalnej Banku s ą lub byli stron ą zawartej z Bankiem 
umowę o Usługi bankowe. 

3.  Bank zastrzega, że ma prawo odmówi ć zawarcia umowy o Usług ę Banku w ramach 
Oferty Specjalnej Banku w przypadku, gdy zawarcie j ej z konkretnym 
Klientem byłoby sprzeczne z powszechnie obowi ązuj ącymi przepisami prawa 
lub obowi ązuj ących wewn ętrznie polityk w tym polityki AML 
 

§ 5 Warunki Oferty Specjalnej Banku 

1.  W ramach Oferty Specjalnej Banku Bank: 
a)  umożliwi zawarcie umowy o Usług ę bankow ą w ramach, której Uczestnicy, 

którzy przy zło żeniu Wniosku posłu żą si ę Kart ą Rabatow ą  i otworz ą 
Wymarzone Konto dla Biznesu oraz  

b)  przyzna nagrod ę pieni ężną w wysoko ści okre ślonej w punkcie 2 poni żej 
za ka żdy miesi ąc w Czasie Trwania Oferty Specjalnej Banku, w który m 
Uczestnik spełni warunki okre ślone w ust. 3.  

2.  Warto ść nagrody pieni ężnej wynosi równowarto ść procentowej cz ęści prowizji 
zapłaconej przez Uczestnika na rzecz REVO za dany m iesi ąc wynikaj ąca z 
obrotu terminalowego w danym miesi ącu, nie wi ększego ni ż 1000 PLN (jeden 
tysi ąc złotych polskich). 

3.  Warunkiem do otrzymania nagrody okre ślonej w ust. 1 lit. b powy żej 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 b ędzie wypłacana Uczestnikowi do 30 dnia miesi ąca kalendarzowego 
nast ępuj ącego po miesi ącu kalendarzowym, w którym Uczestnik spełnił 
warunki okre ślone w ust. 3 powy żej. Nagroda zostanie przekazana na 
rachunek bie żący prowadzony przez Bank, na rzecz Uczestnika Ofert y 
Specjalnej. W zwi ązku z otrzymaniem przez Uczestnika nagrody na Banku  nie 
ci ążą zobowi ązania płatnika w podatku dochodowym b ądź obowi ązki 
informacyjne w tym zakresie. 

5.  Bank jest tak że uprawniony do udost ępnienia innych usług Uczestnikowi na 
specjalnych warunkach, ustalonych z takim Uczestnik iem. 

6.  Każda oferta specjalna organizowana przez Bank jest od r ębna i oparta o 
odr ębne regulaminy. Oferty specjalne organizowane w Ban ku nie ł ącz ą si ę. 

 

 

 



§ 6 Reklamacje  

1.  W zakresie Usługi banku dotycz ące uczestnictwa w Ofercie Specjalnej Banku, 
Klient ma prawo do zło żenia reklamacji.  

2.  Zasady składania i rozpatrywania reklamacji zwi ązanych z wykonywaniem 
Umów reguluje Regulamin rozpatrywania reklamacji Kl ientów w Raiffeisen 
Bank Polska S.A., zamieszczony na stronie interneto wej Banku oraz 
udost ępniany w Oddziałach Banku. 

3.  Wszelkie reklamacje w zakresie świadczenia Usługi REVO nale ży składa ć do 
REVO na zasadach okre ślonych przez ten podmiot w dokumencie zwi ązanym ze 
świadczon ą Usług ą REVO. 

4.   Wszelkie reklamacje w zakresie świadczenia Usługi PLAY nale ży składa ć do 
PLAY na zasadach okre ślonych przez ten podmiot w dokumencie zwi ązanym ze 
świadczon ą Usługi PLAY. 

 

§ 7 Postanowienia ko ńcowe 
1.  Udział w Ofercie Specjalnej Banku oznacza akceptacj ę zasad zawartych w 

Regulaminie. 
Wszelkie pytania lub w ątpliwo ści w zakresie Oferty Specjalnej nale ży 
kierowa ć do Centrum Telefonicznego Banku pod numerem telefo nu: (022) 549 
99 99 (koszt poł ączenia według taryfy operatora) 

2.  Regulamin dost ępny jest w placówkach Banku, w Centrum Telefoniczny m oraz 
na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com  oraz w PLAY u Doradcy 
Biznesowego. 

3.  Regulamin stanowi jedyny dokument okre ślaj ący zasady Oferty Specjalnej 
Banku. Materiały reklamowe i promocyjne dotycz ące Oferty Specjalnej Banku 
maj ą wył ącznie charakter informacyjny. 

4.  Organizator Oferty Specjalnej Banku zastrzegaj ą sobie mo żliwo ść dokonania 
zmiany Regulaminu, je śli zmiany tre ści Regulaminu nie b ędą miały wpływu 
na pogorszenie warunków, jakie obowi ązywały na dzie ń przyst ąpienia 
Uczestnika do Oferty Specjalnej Banku. 

5.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowa nie maja powszechnie 
obowi ązuj ące przepisy prawa. 

6.  Wszelkie spory mog ące wynikn ąć w zwi ązku z udziałem w Ofercie Specjalnej 
Banku b ędą rozstrzygane przez wła ściwy s ąd powszechny. 

 
Regulamin obowi ązuje od dnia 06.06.2016 r. do odwołania.  

 
 

______________________ 
Raiffeisen Bank Polska S.A. 


