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REGULAMIN PROMOCJI
dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
„Konto z Dotacją”
§1
1. Niniejsza Promocja „Konto z Dotacją” dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą(dalej: „Promocja”) nie jest grą losową ani zakładem
wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.), jak również konkursem.
2. Organizatorem Promocji jest Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy
ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi
156 803 962 PLN (opłacony w całości) (dalej: „Organizator”).
3. Okres Promocyjny z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu, trwa od dnia
15.05.2013 roku do dnia odwołania (dalej: „Okres Promocyjny”). Informacja o odwołaniu Promocji zostanie udostępniona na stronie internetowej
Banku: www.ideabank.pl
§2
1. W Promocji mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo
we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 2
lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r.
Nr 220, poz. 1447), posiadające status rezydenta podatkowego Polski, które nie posiadały przed przystąpieniem do Promocji rachunku bankowego
prowadzonego na ich rzecz przez Organizatora (dalej: „Uczestnik”).
2. Do uczestnictwa w Promocji, niezbędne jest spełnienie łącznie następujących warunków:
a) zawarcie przez Uczestnika z Organizatorem umowy otwarcia i prowadzenia rachunku firmowego dedykowanego dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
b) poprawne i czytelne wypełnienie, w placówce Organizatora, formularza
Wniosku promocyjnego o przystąpienie do Promocji (dalej: „Wniosek”),
według wzoru wskazanego przez Organizatora.
3. Bank przyzna Uczestnikowi w ramach Promocji „Dotację Idea Bank” (dalej:
„Dotacja”)., jeżeli spełni on warunki określone w ust. 2 pkt. a – b powyżej
oraz przynajmniej jeden z poniższych warunków, tj. w przeciągu 30 dni kalendarzowych od momentu złożenia Wniosku:
a) Zawrze ze spółką Tax Care S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy
Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303939, REGON 141315705, NIP 5213480707,
której kapitał zakładowy wynosi 6 000 000 PLN (opłacony w całości) (dalej: „Tax Care”), w okresie trwania Promocji, umowę o prowadzenie księgowości,
b) Zawrze ze spółką Idea Money S.A., ul. Domaniewska 39, 02-672
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000315232, REGON 141509674, NIP 5213496074, której kapitał zakładowy wynosi
1 500 000 PLN (opłacony w całości) (dalej: „Idea Money”), w okresie
trwania Promocji, umowę o przyznanie limitu faktoringowego,
c) Zawrze z Organizatorem w okresie trwania Promocji, umowę o kredyt
obrotowy w rachunku.
4. Warunkiem do wypłaty przyznanej przez Organizatora Dotacji jest opłacenie przez Uczestnika z rachunku firmowego założonego w ramach niniejszej
Promocji, prowadzanego na jego rzecz przez Organizatora:
a) Abonamentu naliczonego przez Tax Care, o którym mowa w § 2 ust. 3
lit. a Regulaminu,
b) Pokrycie prowizji za przyznanie limitu faktoringowego naliczonej przez
Idea Money, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. b Regulaminu,

c) Pokrycie prowizji lub opłaty ubezpieczenia do kredytu obrotowego
w rachunku, naliczonych przez Organizatora, o których mowa w § 2 ust.
3 lit. c Regulaminu.
5. Prowizja, o której mowa w punkcie ust. 4 lit. b może zostać pobrana
przez Idea Money. W takim wypadku Organizator uznaje za spełniony
warunek, o którym mowa w punkcie ust. 4 lit. B.
§3
1. Uczestnik, który w Okresie Promocyjnym spełni wszystkie warunki, wskazane w §2 ust. 2, 3 i 4 Regulaminu, otrzyma od Organizatora Dotację
w kwocie nie przekraczającej 1000 zł.
2. Uczestnik otrzyma od Organizatora Dotację, w postaci zwrotu środków na
rachunek firmowy założony w ramach niniejszej Promocji, prowadzony na
jego rzecz przez Organizatora, w wysokości opłat jakich dokonał z tego rachunku, celem spełnienia wymagań opisanych w §2 ust. 4. Dotacja na rzecz
Uczestnika zostanie wypłacona na podstawie Wniosku o wypłatę dotacji
(dalej: „Wniosek o wypłatę dotacji”) złożonego w terminie 12 miesięcy kalendarzowych od momentu złożenia Wniosku.
3. Wniosek o wypłatę dotacji Uczestnik jest obowiązany złożyć w Oddziale
Organizatora lub przesłać na adres Organizatora:
Idea Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa
„Departament Operacji - Konto z Dotacją”
4. Do Wniosku o wypłatę dotacji Uczestnik jest zobowiązany dołączyć kopię
faktur/umów kredytowych potwierdzających naliczone zobowiązania.
5. Organizator zobowiązany jest do przekazania Uczestnikowi Dotacji na rachunek bankowy prowadzony na jego rzecz przez Organizatora w terminie
najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym składany jest Wniosek o wypłatę dotacji.
6. Dotacja, o której mowa w § 2 ust. 3 powyżej stanowi nagrodę pieniężną
w związku ze sprzedażą premiową produktu Organizatora. Fundatorem nagrody Organizator.
7. Otrzymanie Dotacji przez Uczestnika stanowi jego przychód podatkowy
związany z działalnością gospodarczą i podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym na zasadach właściwych dla tej działalności.
§4
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania
Promocji.
2. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do jednostronnego zakończenia Okresu Promocyjnego , o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszego
Regulaminu.
3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz we wszystkich
jego oddziałach upoważnionych do prowadzenia niniejszej Promocji.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą
Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
§5
1. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, ani akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, Tax Care i Idea Money.
3. Promocja nie łączy się z otwieranymi u Organizatora rachunkami „Konto
z Premią”.
4. Przystąpienie do Promocji nie obliguje Uczestnika do korzystania czy zakupienia żadnych dodatkowych usług i produktów oferowanych przez Organi-
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zatora, aczkolwiek nie spełnienie warunków opisanych w §2 ust. 2. pkt. a –
b, ust. 3 i ust. 4 , uniemożliwia Uczestnikowi dalsze korzystania z Promocji
i tym samym nie przysługuje mu wypłata Dotacji.
5. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Promocji powinny być kierowane
na piśmie pod adresem Organizatora, tj. Idea Bank S.A., ul. Domaniewska
39, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Konto z Dotacją”.
6. Reklamacja powinna zawierać pełną nazwę podmiotu, jego dokładny adres,
jak również opis przyczyn reklamacji.
7. W razie nieuwzględnienia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany
pisemnie, na adres podany w reklamacji, w terminie 30 (słownie: trzydzie-

stu) dni od daty skutecznego doręczenia reklamacji za pośrednictwem
polskiej placówki pocztowej operatora publicznego. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy rozpoznanie reklamacji będzie wymagać
dokonania uprzednich szczegółowych ustaleń, Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie, na adres podany w reklamacji, w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty skutecznego doręczenia reklamacji za
pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznej.
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WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI
„Konto z Dotacją”
dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”
Wnioskodawca
Pełna nazwa firmy
Adres siedziby
Adres
korespondencyjny
Osoba upoważniona
/ reprezentująca
Telefon kontaktowy
NIP

REGON

EKD

Adres e-mail

Postanowienia dodatkowe / Zgody i oświadczenia
Oświadczam niniejszym, że zapoznałem/-am się z Regulaminem promocji „Konto z Dotacją dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” (dalej:
„Regulamin”) organizowanej przez spółkę Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. W przypadku zmiany danych dotyczących mojego przedsiębiorstwa zobowiązuje
się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Bank.

PODPIS!

Administratorem danych jest Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
niniejszej Promocji, marketingu własnych produktów i usług oraz w celach archiwalnym i statystycznym. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Miejscowość, data i czytelny podpis Klienta

KLIENT

Miejscowość,data. W imieniu Idea Bank SA

BANK
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WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI W RAMACH PROMOCJI
„Konto z Dotacją”
dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”
Wnioskodawca
Pełna nazwa firmy
Adres siedziby
Adres
korespondencyjny
Osoba upoważniona
/ reprezentująca
Telefon kontaktowy
NIP

REGON

EKD

Adres e-mail

Wnioskuję o wypłatę Dotacji:
Nazwa opłaty

Łączna kwota poniesionych opłat*

Daty i kwoty poniesionych opłat*

Abonament
naliczony przez
Tax Care S.A.
Prowizja za przyznanie limitu faktoringowego naliczona przez
Idea Money S.A.
Prowizja oraz opłaty
ubezpieczenia do
kredytu obrotowego
w rachunku, naliczone
przez Idea Bank S.A.

Rachunek Uczestnika z jakiego dokonano opłat:

PODPIS!

Pełny 26-znakowy
nr rachunku:

Miejscowość, data i czytelny podpis Klienta

KLIENT

* w przypadku braku opłat wpisać 0 zł lub pozostawić pole puste
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