Regulamin Promocji „Karty używasz - nagrody wygrywasz”
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Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia
Promocji „Karty używasz - nagrody wygrywasz” („Promocja”) oraz wyłonienia
jej zwycięzców.
Organizatorem Promocji jest Deutsche Bank PBC S.A z siedzibą przy Al. Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000022493, zwany dalej („Organizatorem”,
„Bankiem”).
Uczestnictwo w Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
Regulaminu w całości.
Niniejszy Regulamin będzie dostępny w czasie trwania Promocji na stronie
internetowej Banku (www.deutschebank.pl).

Warunki udziału w Promocji
§2
1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, (zwane dalej „Uczestnikami”),
które udzieliły zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celach
marketingowych zgodnie z klauzulą zawartą w formularzach bankowych
składanych w procesie zawarcia Umowy, oraz:
a) posiadają kartę kredytową Deutsche Bank w okresie trwania Promocji, lub
złożą wniosek o kartę kredytową Deutsche Bank, otrzymają i aktywują ją
w okresie trwania Promocji, lub
b) posiadają kartę debetową Deutsche Bank dla Klientów Indywidualnych lub
złożą wniosek o Konto osobiste dla Klientów Indywidualnych Deutsche
Bank, otrzymają i aktywują kartę debetową Deutsche Bank w okresie
trwania Promocji.
Zasady Promocji
§3
1. Celem Promocji jest nagrodzenie posiadaczy kart płatniczych, którzy korzystają z
posiadanej karty kredytowej lub karty debetowej Deutsche Bank. Do przyznania
nagrody kwalifikują Uczestnika następujące transakcje dokonane kartą kredytową
Deutsche Bank albo kartą debetową Deutsche Bank:
a) transakcje bezgotówkowe dokonywane w punktach handlowo-usługowych
b) transakcje internetowe
zwane dalej „Transakcjami”.
Kwota pojedynczego obciążenia rachunku z tytułu transakcji musi wynosić
minimum 20 PLN.
2. Promocją nie są objęte transakcje gotówkowe oraz przelewy z rachunku karty
kredytowej oraz transakcje bezgotówkowe wycofane w związku ze zwrotem
transakcji lub rezygnacją z usługi.
3. Zwycięzcy będą wyłaniani w cyklach tygodniowych, zwanych dalej („Cyklami
Tygodniowymi”).
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4. Nagrody w danym Cyklu Tygodniowym będą przyznane Uczestnikom, którzy
dokonają największej łącznej ilości Transakcji kartą kredytową Deutsche Bank
albo kartą debetową Deutsche Bank w danym Cyklu Tygodniowym, tj.: od
poniedziałku od godz. 00:00:01 do niedzieli do godziny 23: 59: 59 i transakcje te
zostaną zaksięgowane na rachunku karty kredytowej lub debetowej.
5. Promocja podzielona będzie na 6 Cykli Tygodniowych:
a. I Cykl Tygodniowy – trwać będzie od 1.10.2012 r. do 7.10.2012 r., w
ramach, którego zaliczone będą Transakcje dokonane stosownie do
Regulaminu od dnia 1.10.2012 r. od godziny 00:00:01 do 7.10.2012 r., do
godziny 23:59:59 i zaksięgowane na rachunku karty do 15.10.2012 r.
godzina 23:59:59;
b. II Cykl Tygodniowy – trwać będzie od 8.10.2012 r. do 14.10.2012 r., w
ramach, którego zaliczone będą Transakcje dokonane stosownie do
Regulaminu od dnia 8.10.2012 r. od godziny 00:00:01 do 14.10.2012 r., do
godziny 23:59:59 i zaksięgowane na rachunku karty do dnia 22.10.2012 r.,
godzina 23:59:59;
c. III Cykl Tygodniowy – trwać będzie od 15.10.2012 r. do 21.10.2012 r., w
ramach, którego zaliczone będą Transakcje dokonane stosownie do
Regulaminu od dnia 15.10.2012 r. od godziny 00:00:01 do 21.10.2012 r.,
do godziny 23:59:59 i zaksięgowane na rachunku karty do 29.10.2012 r.,
godzina 23:59:59;
d. IV Cykl Tygodniowy – trwać będzie od 22.10.2012 r. do 28.10.2012 r., w
ramach, którego zaliczone będą Transakcje dokonane stosownie do
Regulaminu od dnia 22.10.2012 r.. od godziny 00:00:01 do 28.10.2012 r.,
do godziny 23:59:59 i zaksięgowane na rachunku karty do 5.11.2012 r.,
godzina 23:59:59;
e. V Cykl Tygodniowy– trwać będzie od 29.10.2012 r. do 4.11.2012 r., w
ramach, którego zaliczone będą Transakcje dokonane stosownie do
Regulaminu od dnia 29.10.2012 r., od godziny 00:00:01 do 4.11.2012 r.,
do godziny 23:59:59 i zaksięgowane na rachunku karty do 12.11.2012 r.,
godzina 23:59:59;
f. VI Cykl Tygodniowy– trwać będzie od 5.11.2012 r. do 11.11.2012 r., w
ramach, którego zaliczone będą Transakcje dokonane stosownie do
Regulaminu od dnia 5.11.2012 r., od godziny 00:00:01 do 11.11.2012 r.,
do godziny 23:59:59 i zaksięgowane na rachunku karty do 19.11.2012 r.,
godzina 23:59:59.
6. Jeśli Uczestnik, posiada zarówno kartę kredytową Deutsche Bank oraz kartę
debetową Deutsche Bank, transakcje liczone są dla każdej karty osobno i nie
sumują się.
7. Jeżeli Uczestnik posiada kartę kredytową Deutsche Bank główną i wydane do niej
karty dodatkowe, transakcje liczone są osobno dla każdej karty.
8. Jeżeli Uczestnik posiada konto osobiste dla klientów indywidualnych i wydane do
tego konta karty debetowe Deutsche Bank, transakcje liczone są osobno dla każdej
karty wydanej do konta
9. O uzyskaniu nagrody decydować będzie liczba Transakcji dokonanych przy
użyciu karty kredytowej Deutsche Bank lub karty debetowej Deutsche Bank przez
Uczestnika w danym Cyklu Tygodniowym,
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a. jeśli kilku Uczestników dokona takiej samej liczby Transakcji to nagroda
zostanie przyznana temu Uczestnikowi, którego łączna wartość Transakcji
jest wyższa .
b. w przypadku, gdy ilość i wartość Transakcji dokonanych przez dwóch lub
więcej Uczestników będzie taka sama, to o uzyskaniu nagrody decydować
będzie data lub/i godzina dokonania pierwszej Transakcji, tj. Transakcja
dokonana wcześniej zadecyduje o uzyskaniu przez Uczestnika nagrody.
10. Wszystkie Transakcje wykonane przez Uczestnika muszą być zgodne z
„Regulaminem kart kredytowych” lub „Umową o prowadzenie Rachunków dla
Konsumentów z dostępem do usług bankowości elektronicznej oraz o korzystanie
z kart debetowych Deutsche Bank PBC S.A.” lub „Umową o korzystanie z karty
Visa Electron Deutsche Bank PBC S.A. lub „Umową o prowadzenie rachunków
bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla konsumentów Deutsche Bank
PBC S.A. oraz realizowane w oparciu o obowiązującą „Taryfę Opłat i Prowizji dla
Kart kredytowych Deutsche Bank” lub „Tabelę prowizji za czynności bankowe i
opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. – dla osób
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej”.
11. Jeden Uczestnik Promocji może otrzymać Nagrodę tylko raz w okresie trwania
Promocji.
12. W Promocji mogą brać udział pracownicy Organizatora. Pracownikiem w
rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba zatrudniona przez Organizatora na
podstawie umowy o pracę oraz osoba współpracująca z Organizatorem na
podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności na podstawie umowy o
dzieło lub umowy zlecenia. W Promocji nie mogą brać udziału:
a. Członkowie Zarządu Deutsche Bank PBC S.A
b. Członkowie Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A
c. Pracownicy bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie Promocji
oraz członkowie ich rodzin
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Okres trwania i sposób ogłoszenia Zwycięzców Promocji
§4
Promocja trwa od 1 października 2012 r. do 11 listopada 2012 r.
Zwycięzcy Promocji, zwani dalej („Zwycięzcy”), będą wyłaniani w Cyklach
Tygodniowych, wyłonienie Zwycięzców poszczególnego Cyklu Tygodniowego
będzie następowało w pierwszą środę tygodnia następującego po dacie
zaksięgowania transakcji z danego Cyklu Tygodniowego Promocji.
Pełna lista wyników Promocji i Zwycięzców ze wszystkich VI Cykli
Tygodniowych zostanie ogłoszona najpóźniej do 26 listopada 2012 r. na stronie
internetowej Banku www.deutschebank.pl.
Organizator będzie publikował Listę Zwycięzców Promocji z poszczególnych
Cykli Tygodniowych na stronie internetowej Banku www.deutschebank.pl
Publikacja wyników będzie aktualizowana nie rzadziej, niż co 10 dni.
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Nagrody
§5
Nagrodami w Promocji są Nagrody Tygodniowe („Nagrody”), za zajęcie:
a) pierwszych siedmiu miejsc pod względem największej liczby transakcji w
każdym z VI cykli Tygodniowych: nowy iPad 4G 16GB firmy Apple w
kolorze czarnym o wartości 2 407 PLN brutto
b) kolejnych dziesięciu miejsc pod względem największej liczby transakcji w
każdym z VI cykli Tygodniowych:
głośnik Creative D80 w kolorze czarnym o wartości 129, 15 PLN brutto
Każdy Zwycięzca, zgodnie z pkt. 1 a) i b) powyżej, otrzyma dodatkowo nagrodę
pieniężną w wysokości odpowiadającej 10% zryczałtowanemu podatkowi
dochodowemu należnemu od łącznej nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody
pieniężnej:
a) dla nagrody rzeczowej o wartości 2 407 PLN - dodatkowa nagroda
pieniężna na pokrycie podatku będzie wynosiła 267 PLN
b) dla nagrody rzeczowej o wartości 129,15 PLN - dodatkowa nagroda
pieniężna na pokrycie podatku będzie wynosiła 14 PLN
Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie 10 %
zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od łącznej wartości Nagrody
rzeczowej oraz dodatkowej nagrody pieniężnej, otrzymanych przez Zwycięzcę,
który zostanie pobrany i przekazany na rachunek bankowy właściwego urzędu
skarbowego.
Wszystkie Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców niezwłocznie po 26 listopada
2012 r., czyli po ogłoszeniu pełnej listy wyników Promocji i Zwycięzców, za
pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany, jako adres korespondencyjny
w Banku. W przypadku nieodebrania Nagrody Organizator nawiąże kontakt
telefoniczny ze Zwycięzcą w celu przekazania Nagrody na właściwy adres.
Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną lub jej
równowartości.
Zwycięzca ma prawo zrezygnować z Nagrody, o czym pisemnie powiadomi
Organizatora w terminie 3 dni od ogłoszenia informacji o jej przyznaniu
opublikowanej, na stronie internetowej Banku: www.deutschebank.pl
Organizator rozstrzyga o losie nieodebranych i zwróconych Nagród.
Reklamacje i postanowienia końcowe
§6
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie
niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.
Reklamacje mogą być składane pisemnie, elektronicznie, telefonicznie oraz
osobiście w Oddziale Banku.
Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, numer karty oraz w
przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej – podpis Uczestnika.
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od
dnia otrzymania reklamacji przez Bank.
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5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony
listownie, lub w inny sposób uzgodniony z Uczestnikiem.

§7
1. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy
przebieg.
2. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach
promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast
zakres uprawnień Uczestników, Organizatora i wykonawców regulowany i
oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
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