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REGULAMIN PROMOCJI „KONTO FIRMA I KSIĘGOWOŚĆ”
(obowiązuje od dnia 18 grudnia 2012 r.)
§1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Idea Bank S.A. otwiera i prowadzi na rzecz Klienta Rachunek rozliczeniowy Firma To Ja, w ramach oferowanej Promocji „Konto Firma i Księgowość”.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Karta Płatnicza – kartę płatniczą wydaną przez Bank do Rachunku, na
podstawie umowy o debetową kartę płatniczą.
b) Kara umowna – karę należną Organizatorowi za niewypełnienie przez
Uczestnika zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.
c) Klient / Uczestnik – osoby fizyczne wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.)
lub osoby fizyczne będące w trakcie rejestracji jednoosobowej działalności
gospodarczej, które rozpoczną wykonywanie działalności gospodarczej od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym przystąpiły do Promocji.
d) Nagroda – nagrodę w postaci kuponu uprawniającego do obniżenia rocznego abonamentu za usługę księgowości, oferowanej i obsługiwanej przez
COMARCH Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Krakowie, za pośrednictwem witryny internetowej www.ifaktury24.pl, w pakiecie „Faktury Księgowość”
na kwotę 145,00 PLN.
e) Okres Promocji – akcję promocyjną pod nazwą „Konto Firma i Księgowość” prowadzoną przez Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, od dnia 18 grudnia 2012 r. do dnia odwołania.
f) Organizator Promocji – Idea Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 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
0000026052, NIP 5260307560, REGON 011063638 (dalej: „Bank”).
g) Promocja – określone w Regulaminie zasady oraz warunki, na jakich Bank
będzie prowadził na rzecz Klienta Rachunek w okresie Promocji.
h) Rachunek – rachunek rozliczeniowy prowadzony przez Bank pod nazwą
Konto Firma to Ja, na podstawie zawartej z Klientem Umowy o Rachunek.
i) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Konto Firma i Księgowość”.
j) Umowa o Rachunek – umowę o prowadzenie Rachunku rozliczeniowego
Firma to Ja, zawartą pomiędzy Bankiem a Klientem.
k) Umowa o Kartę – Umowę o debetową kartę płatniczą, na podstawie której Bank wydaje Karty oraz rozlicza operacje Kartą w ciężar Rachunku
Rozliczeniowego.
§2
1. W Promocji mogą brać udział osoby fizyczne wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o
swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) oraz
osoby fizyczne będące w trakcie rejestracji działalności gospodarczej, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. b, po spełnianiu łącznie następujących warunków:
a) osobistym lub za pośrednictwem witryny internetowej Idea Bank poprawnym wypełnieniu formularza wniosku promocyjnego o przystąpienie do
Promocji, według wzoru wskazanego przez Bank. Formularz wniosku promocyjnego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
b) zawarciu z Bankiem w Okresie Promocji Umowy o Rachunek;
c) zawarciu z Bankiem w Okresie Promocji Umowy o Kartę.
2. O uczestnictwie w Promocji decyduje data wypełnienia formularza wniosku
promocyjnego oraz złożenia przez Uczestnika wniosku o otwarcie Rachunku,
z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 1 ust. 2 lit. d.
§3
1. Uczestnik po przystąpieniu do Promocji zobowiązuje się do utrzymywania
comiesięcznych (każdego miesiąca kalendarzowego) wpływów na Rachunek
w wysokości minimum 1000,00 PLN (jednego tysiąca złotych) z rachunków
prowadzonych w innych bankach przez okres obowiązywania Umowy o Rachunek, określony w ust. 7 poniżej. Niniejszy warunek będzie spełniony przez
Uczestnika zarówno wtedy, gdy dokona on wpłaty jednorazowej, jak i wtedy,

gdy w okresie miesiąca, licząc od pierwszej do ostatniej wpłaty, suma wpłat
wyniesie kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim.
2. Uczestnik po przystąpieniu do Promocji zobowiązuje się dokonywać comiesięcznych (każdego miesiąca kalendarzowego) transakcji bezgotówkowych
przy użyciu Karty Płatniczej na kwotę nie niższą niż 400,00 PLN (czterysta
złotych) przez okres obowiązywania Umowy o Rachunek, określony w ust. 7
poniżej. Transakcje bezgotówkowe przy użyciu Karty Płatniczej muszą zostać
rozliczone (zaksięgowane) w danym miesiącu kalendarzowym.
3. Organizator w okresach miesięcznych dokonuje analizy wpływów na Rachunek
i wykonanych przy użyciu Karty Płatniczej transakcji bezgotówkowych, rozliczonych na Rachunku Klienta, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.
4. Przy dokonywaniu przez Bank analizy zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2
powyżej, nie jest brany pod uwagę miesiąc, w którym Uczestnik przystąpił do
Promocji.
5. W razie niewypełnienia przez Klienta w danym miesiącu kalendarzowym któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Klient będzie
zobowiązany do uiszczenia na rzecz Banku opłaty za prowadzenie Rachunku
w wysokości 9,99 PLN. Opłata za prowadzenie Rachunku będzie pobierana
w miesiącu kalendarzowym, następującym po miesiącu, w którym nie zostały
spełnione przez Klienta warunki, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej.
6. W wypadku gdy Uczestnik nie wykona łącznie zobowiązań, o których mowa
w ust. 1 i 2 powyżej, przez okres kolejnych 3 miesięcy, Bank obciąży Konto
Uczestnika karą umowną wynoszącą 150,00 PLN.
7. Klient zobowiązuje się do nierozwiązywania Umowy o Rachunek oraz Umowy
o Kartę Płatniczą przez okres 24 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji.
8. W razie niewypełnienia przez Klienta zobowiązania, o którym mowa w ust. 7
powyżej, tj. w wypadku rozwiązania Umowy o Rachunek oraz Umowy o Kartę
Płatniczą przed upływem 24 miesięcy, Bank obciąży Konto Uczestnika opłatą,
o której mowa w § 3 ust. 5, za prowadzenie Rachunku za miesiące pozostałe
do końca okresu, o którym mowa w pierwszej części zdania.
9. Niewypełnienie przez Klienta zobowiązania, o którym mowa w ust. 7 powyżej,
tj. w wypadku rozwiązania Umowy o Rachunek oraz Umowy o Kartę Płatniczą
przed upływem 24 miesięcy jest tożsame z odstąpieniem od Promocji.
10. Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłat za prowadzenie Rachunku, o których mowa w ust. 5, ust. 6 oraz ust. 8 powyżej. Klient upoważnia Bank do
pobrania opłaty za prowadzenie Rachunku bezpośrednio poprzez obciążenie
tego Rachunku.
§4
1. W związku ze spełnieniem warunków uczestnictwa w Promocji, określonych
w § 2 ust. 1 lit. a–c, Uczestnik otrzyma nagrodę (dalej „Nagroda”), tj. kupon
uprawniający do obniżenia na okres 12 miesięcy abonamentu za usługi księgowości pod nazwą „Faktury Księgowość” oferowanej i obsługiwanej przez
COMARCH SA, za pośrednictwem witryny internetowej www.ifaktury24.pl,
do kwoty 0,00 PLN. Przekazanie Nagrody przez Bank nastąpi po spełnieniu
łącznie warunków opisanych w § 2 ust. 1 pkt a do c oraz po pierwszym wpływie
na Rachunek kwoty w wymaganej wysokości, wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
2. Bank przekaże Uczestnikowi Nagrodę w postaci kodu, uprawniającego do
skorzystania z usługi na warunkach określonych w § 4 ust. 1, w formie komunikatu wyświetlonego w systemie transakcyjnym po zalogowaniu się Klienta
w witrynie internetowej www.ideabank.pl.
3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na nagrodę
innego rodzaju lub wypłatę jego pieniężnej wartości.
4. Organizator przekaże Uczestnikowi Nagrodę najpóźniej przed końcem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione łącznie wszystkie warunki, określone w § 4 ust. 1.
§5
1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o
ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Organizator, zaś przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez podmiot działający na zlecenie
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Administratora, w rozumieniu przepisu art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
będzie następować wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszej
Promocji.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do
wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
3. Uczestnicy promocji wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Organizatora promocji w związku z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, w celach związanych z jej organizacją i
przeprowadzeniem. Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane
z zachowaniem zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych
(DzU z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
§6
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane na piśmie
pod adresem: Idea Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Promocja Konto Firma i Księgowość”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Bank w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W razie negatywnego dla Uczestnika rozstrzygnięcia reklamacji o wyniku tego postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym.

§7
1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się w placówkach Banku i na stronie
internetowej Idea Bank.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe
zasady Promocji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania
Promocji.
4. Uczestnicy Promocji związani są postanowieniami umów zawartych z Bankiem. Do Rachunku mają zastosowanie:
a) Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych
w wariancie Konto Firma to Ja,
b) „Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług
bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart
płatniczych przez Idea Bank S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”,
c) Tabela Opłat i Prowizji – Konto Firma to Ja w promocji „Konto Firma i
Księgowość” dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Bank.
6. Klient jest uprawniony do uczestnictwa w Promocji tylko jeden raz, co oznacza, że każde kolejne otwarcie przez Uczestnika Rachunku nie uprawnia go do
ponownego udziału w Promocji.
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FORMULARZ WNIOSKU PROMOCYJNEGO O
PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI „KONTO FIRMA I KSIĘGOWOŚĆ”
Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „KONTO FIRMA I KSIĘGOWOŚĆ”
DANE KLIENTA
Pan / Pani
zamieszkały/a w
prowadzący/a
działalność gospodarczą pod nazwą
posiadający/a
REGON

posiadający/a NIP

oświadcza, że wyraża wolę przystąpienia do Promocji „KONTO FIRMA I KSIĘGOWOŚĆ”.

PODPIS!

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Promocji „KONTO FIRMA I KSIĘGOWOŚĆ” (dalej: „Regulamin”), organizowanej przez spółki Idea
Bank S.A. z siedzibą w Warszawie i akceptuję w całości postanowienia zawarte w Regulaminie.
Jednocześnie oświadczam, że przed przystąpieniem do ww. Promocji otrzymałem/am ww. Regulamin.

Miejscowość, data i czytelny podpis Klienta

KLIENT

Potwierdzam własnoręczność podpisów
Data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej przez Bank - Doradca

BANK
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