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Załącznik do PO/0678/2021 

Regulamin promocji „Płać i wzrastaj na Święta”  

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i  zasady promocji „Płać i wzrastaj na Święta”, zwanej 
dalej „Promocją”. 

2. Organizatorem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadająca NIP 526-10-08-546 oraz kapitał 
zakładowy w wysokości 147.518.782 zł w całości wpłacony, zwany dalej „Bankiem”.  

3. Celem Promocji jest popularyzacja produktów Banku w postaci Konta Otwartego na Biznes, Konta Otwartego na 

Agrobiznes  oraz Konta Otwartego na Biznes Non-Profit wraz z kartą debetową do tego konta oraz bankowością 
elektroniczną. 

4. Zawarte w Regulaminie postanowienia mają charakter publicznego przyrzeczenia Banku – w rozumieniu art. 919 K.c. - 

wypłaty nagrody w postaci premii pieniężnej za wykonanie oznaczonych czynności, w przypadku spełnienia określonych 
w Regulaminie warunków wypłaty premii.  

5. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

6. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej www.bnpparibas.pl oraz w 

oddziałach Banku.  
7. Do Promocji można przystąpić w okresie od 1.12. 2021 r. do 31.12.2021r. włącznie („Okres Promocji”). 

8. Ostatni miesiąc, w którym będzie weryfikowany okres rozliczeniowy kart na warunkach promocyjnych, to 6-ty pełny 
miesiąc  kalendarzowy po przystąpieniu do Promocji. 

§ 2. Definicje 

Występujące w Regulaminie określenia należy rozumieć w następujący sposób: 
1) Bankowość elektroniczna - system bankowości internetowej GOonline lub Biznes Pl@net udostępniany przez Bank 

Klientowi, 

2) Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy, 
3) Karta – karta debetowa w PLN (Debit Mastercard Business w PLN) wydawana przez Bank do Konta w PLN (w złotych 

polskich) prowadzonego przez Bank na rzecz Klienta, 

4) Klient –przedsiębiorca zakwalifikowany  przez Bank do segmentu Klientów Biznesowych Mikroprzedsiębiorstw, w tym 
osoby fizyczne prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie; w imieniu Klienta działają Reprezentanci Klienta, 

5) Konto –rachunek bieżący prowadzony na podstawie Umowy ramowej dla firm z planem taryfowym Konto Otwarte na 

Biznes lub z planem taryfowym Konto Otwarte na Agrobiznes lub z planem taryfowym Konto Otwarte na Biznes Non-

Profit, 

6) Miesiąc kalendarzowy- miesiąc od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego w zależności od l iczby dni kalendarza, 

7) Okres Promocji- termin od 1 grudnia 2021r. do 31 grudnia 2021r. włącznie, 
8) Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji – „Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji  „Płać i wzrastaj na Święta”, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, 

9) Oświadczenie o odstąpieniu od Promocji -„Oświadczenie o odstąpieniu od Promocji  „Płać i wzrastaj na Święta ”, którego 
wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, 

10) Uczestnik Promocji-  Reprezentant który działa w imieniu i  na rzecz Klienta, po spełnieniu warunków uczestnictwa w 
promocji, 

11) Umowa ramowa dla firm – Umowa ramowa dla firm zawierana przez Bank z Klientem, 

12) Reprezentant lub Reprezentant Klienta - osoba/-y fizyczna/-e wskazana/-e do reprezentacji Klienta w dokumentach 

rejestrowych Klienta (reprezentacja Klienta musi być zgodna z dokumentami rejestrowymi Klienta ). 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Do Promocji może przystąpić Klient na rzecz którego działa/-ją Reprezentant/-ci, który w Okresie Promocji spełni 
wszystkie następujące warunki: 

1) podpisze z Bankiem Umowę ramową dla firm i otworzy w Banku Konto,  

2) zawnioskuje Banku o Kartę i  ją aktywuje,  

3) zawnioskuje w Banku o dostęp do Bankowości elektronicznej,  
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4) zapozna się z niniejszym Regulaminem i  zaakceptuje jego treść poprzez złożenie podpisu pod jego treścią oraz tak 

podpisany Regulamin złoży w Banku, 

5) podpisze się pod Oświadczeniem o przystąpieniu do Promocji, na którym poda numer jednej Karty wydanej dla 

jednego (danego) Reprezentanta (która będzie uwzględniona do przyznania i  wyliczenia Premii zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 Regulaminu) oraz tak wypełnione i  podpisane Oświadczeniem o przystąpieniu do Promocji złoży w 
Banku. 

2. W Promocji nie mogą brać udziału Karty, których użytkownikiem jest osoba, nie będąca Reprezentantem Klienta zgodnie 

z dokumentami rejestrowymi Klienta. 

3. W Oświadczeniu o przystąpieniu do Promocji, Klient wskazuje numer jednej Karty, której użytkownikiem jest jeden (dany) 

Reprezentant, która objęta zostaje Promocją (tj. która będzie uwzględniona do przyznania i  wyliczenia Premii zgodnie z 
zasadami określonymi w § 4 Regulaminu). W przypadku wskazania w tym oświadczeniu numeru więcej niż jednej Karty, 
Promocją objęta jest ta Karta, której numer wskazany jest jako pierwszy.  

4. Jeżeli  do Konta w PLN (w złotych polskich) prowadzonego przez Bank na rzecz Klienta  Bank wydał Karty (więcej niż jedną), 
których użytkownikami są różni Reprezentanci Klienta, to możliwe jest objęcie Promocją Kart wydanych do używania przez 
różnych Reprezentantów Klienta, jednak nie więcej niż po jednej Karcie dla jednego (danego) Reprezentanta Klienta. W 

takim przypadku dla każdej Karty która ma być objęta Promocją (tj. która będzie uwzględniona do przyznania i  wyliczenia 
Premii zgodnie z zasadami określonymi w § 4 Regulaminu) wymagane jest wypełnienie, podpisanie przez Klienta i złożenie 
w Banku odrębnego Oświadczenia o przystąpieniu do Promocji, z podaniem numeru tej Karty (jednej Karty, której 
użytkownikiem jest jeden dany Reprezentant). 

5. Przystąpienie do Promocji może nastąpić w dowolnym momencie trwania Okresu Promocji, ale nie wcześniej niż w dniu 
zawarcia podpisania) Umowy ramowej dla firm. 

6. Uczestnictwo w Promocji jest l iczone od momentu przystąpienia Klienta do Promocji, z chwilą otrzymania przez Bank 
Oświadczenia o przystąpieniu do Promocji, do momentu rozwiązania Umowy ramowej dla firm, rezygnacji przez  Klienta  

(w imieniu którego działa Reprezentant) z Karty, której użytkownikiem jest jeden dany  Reprezentant, bądź rezygnacji z 
udziału w Promocji, zablokowania lub zastrzeżenia Karty albo zakończenia Promocji - w zależności od tego, które z tych 
zdarzeń nastąpiło pierwsze. W przypadku złożenia przez Kl ienta w Banku w Okresie Promocji więcej niż jednego 
Oświadczenia o przystąpieniu do Promocji na zasadach określonych w ust. 4, objęcie Promocją danej Karty jest l iczone od 
daty złożenia przez Klienta w Banku Oświadczenia o przystąpieniu do Promocji z podaniem numeru tej danej Karty.  

7. W momencie zastrzeżenia/wymiany Karty, której użytkownikiem jest dany  Reprezentant i  której numer został wskazany 
w Oświadczeniu o przystąpieniu do Promocji, oraz wydania w jej miejsce nowej Karty dla tego samego Reprezentanta,  ww. 

nowa Karta automatycznie będzie uwzględniona do przyznania i  wyliczenia Premii zgodnie z zasadami określonymi w § 4 
Regulaminu. 

8. Warunki Promocji nie stanowią, ani nie zmieniają warunków Umowy ramowej dla firm. Regulamin nie stanowi integralnej 

części Umowy ramowej dla firm. Zakończenie Promocji nie ma wpływu na trwanie ani treść stosunku prawnego 
wynikającego z Umowy ramowej dla firm oraz prawa i obowiązki jej stron. 

§ 4. Premia i zasady wyznaczania jej wysokości 
1. Promocja polega na przyznawaniu przez Bank dla Klienta premii pieniężnej, zwanej dalej „Premią”, za wykonywanie przez  

Reprezentanta/-ów Klienta przy użyciu Karty (której numer wskazany jest w Oświadczeniu o przystąpieniu do Promocji) 
operacji bezgotówkowych zaksięgowanych na rachunku bieżącym w PLN prowadzonym przez Bank na rzecz Klienta na 

podstawie Umowy ramowej dla firm, zwanych dalej „Operacjami”, na zasadach określonych w ust. 2 - 8. W przypadku 

objęcia Promocją więcej niż jednej Karty, do przyznania i  wyliczenia Premii będą uwzględnione Operacje dokonane przy 
użyciu danej Karty, które zostały wykonane i zaksięgowane nie wcześniej niż po złożeniu przez Klienta w Banku 
Oświadczenia o przystąpieniu do Promocji wskazującego numer tej danej Karty, na zasadach określonych w § 3 Regulaminu. 

2. Premia jest naliczana w cyklach miesięcznych kalendarzowych, zwanych dalej „Miesiącami”, które trwają od momentu 

spełnienia wszystkich warunków przystąpienia do Promocji określonych w § 3 ust. 1  Regulaminu i jest przekazywana na 

Konto Klienta . W przypadku, gdy w danym Miesiącu  Klient uczestniczy w Promocji przez okres niepełnego Miesiąca, Premia 
naliczana jest za okres uczestnictwa w Promocji niezależnie czy jest to pełny miesiąc kalendarzowy czy nie.  

3. Premia wynosi 2% wartości wszystkich wykonanych w danym Miesiącu Operacji przez  Klienta  w imieniu którego działa/-

ją Reprezentant/-ci,  z zastrzeżeniem ust. 5, 7 i  8. 

4. Dla wyznaczenia łącznej wartości Operacji, będących podstawą naliczenia Premii za dany Miesiąc, sumuje się wszystkie 
kwoty Operacji wykonanych przez  Reprezentanta/-ów Klienta, z zastrzeżeniem ust. 7.  
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5. Wysokość Premii naliczonej i  przekazanej na Konto Klienta w danym Miesiącu nie może przekroczyć kwoty 100 zł za 

Operacje Kartą wydaną dla jednego danego Reprezentanta i  dotyczy tylko jednej Karty danego Reprezentanta (wskazanej 

na pierwszym miejscu w Oświadczeniu o przystąpieniu do Promocji).  
6. W związku z przekazaniem Premii na Banku nie ciąży obowiązek poboru podatku dochodowego, ani też obowiązek 

informacyjny w tym zakresie, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Premia wypłacana jest osobie fizycznej prowadzącej 
działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Premia podlega 
zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

7.  Premia za Operacje wykonane w danym Miesiącu, ale rozliczone dopiero w następnym Miesiącu, jest naliczana w Miesiącu, 
w którym nastąpiło faktyczne rozliczenie tych Operacji. Nie dotyczy to Operacji rozliczonych po rozwiązaniu Umowy 

ramowej dla firm, rezygnacji przez  Reprezentanta/-ów Konta z Karty bądź z uczestnictwa w Promocji, zablokowania lub 
zastrzeżenia Karty albo zakończenia Promocji. Operacje te nie stanowią podstawy naliczenia Premii. Zwroty za transakcje 

wykonane Kartą wydaną dla jednego danego Reprezentanta nie będą uwzględniane w naliczaniu wysokości Premii. 
8. Premia wypłacana jest na Konto Klienta w formie przelewu zbiorczego za dany Miesiąc  do karty, wydanej dla każdego 

Reprezentanta i wskazanej w Oświadczeniu o przystąpieniu do Promocji. Premia obliczana jest następnego dnia roboczego 
po zakończeniu Miesiąca, za który naliczana jest Premia. Premia za dany miesiąc kalendarzowy jest wypłacana na Konto 5-

tego dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu w którym nastąpiło spełnienie warunków o których mowa w § 3, a jeżeli ten 
dzień nie jest Dniem Roboczym, to w najbliższym Dniu Roboczym następującym po tym dniu. 

§ 5. Dane osobowe  

 

1. Administratorem danych osobowych Reprezentanta/-ów Klienta jest  BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie, adres 01–211 Warszawa, ul. Kasprzaka 2. 

2. Podanie przez Reprezentanta/-ów działającego/-ych w imieniu i  na rzecz Klienta  swoich danych osobowych w związku z 
Promocją jest dobrowolne, przy czym Bank zbiera te dane w celu prawidłowej identyfikacji Reprezentanta/-ów Konta, co 

jest niezbędne do realizacji Promocji. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości 
uczestniczenia w Promocji i  otrzymania Premii. 

3. W każdym momencie Reprezentant/-ci Klienta ma/ją prawo żądania dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), żądania 
sprostowania (art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) lub żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 
RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 

4. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Reprezentanta Klienta przez Bank 

Reprezentantowi Klienta przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem 
iodo@bnpparibas.pl lub l istowie pod adresem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 01-211  Warszawa ul. Kasprzaka 

2. 

6. Bank zastrzega sobie prawo do udostępniania lub przekazania danych osobowych Reprezentanta/-ów Klienta 
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym 
podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia lub przekazania na podstawie przepisów prawa w zakresie i  celu 

wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa. 

7. Dane osobowe Reprezentanta/-ów Klienta podane w związku z Promocji będą przetwarzane przez Bank jako 
administratora na potrzeby niniejszej Promocji oraz w celu realizacji umowy zawartej przez Klienta z Bankiem w zakresie 

niniejszej Promocji (art. 6 ust. 1 l it. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Szczegółowe 
informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej 
https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo. 

 

§ 6. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje  Klienta dotyczące Promocji powinny być złożone przez Klienta w imieniu którego działa/-ją 

Reprezentant/-ci. 

2. Reklamacje powinny zawierać dane Klienta, jego Reprezentanta/-ów, numer Karty której reklamacja dotyczy oraz opis 

podstawy reklamacji. 
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3. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – osobiście w oddziałach lub siedzibie Banku albo przesyłką 
pocztową na adres oddziału lub siedziby Banku, ustnie –telefonicznie pod numerem infolinii +48 22 500 970 345 (opłata 
za połączenie według cennika operatora), albo osobiście do protokołu w oddziale lub siedzibie Banku, drogą 
elektroniczną - systemami bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na Stronie 
Internetowej. Szczegółowe dane teleadresowe oddziałów i siedziby Banku podawane są na Stronie Internetowej oraz w 

oddziałach Banku. 
4. Po złożeniu przez Klienta reklamacji, Bank rozpatruje reklamację i  udziela Klientowi odpowiedzi w formie pisemnej lub 

za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym udzielenie odpowiedzi Klientowi pocztą elektroniczną 
następuje na jego wniosek. 

5. Rozpatrzenie i  udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Bank następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 
dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie 

reklamacji i  udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej Klientowi wyjaśnia 
przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany 
termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania 
reklamacji w przypadku Klienta, będących osobami fizycznymi. 

6. Postępowanie reklamacyjne Banku nie wyłącza roszczeń Klienta wynikających z przepisów prawa właściwego dla 
Umowy ramowej dla firm. Klient będący osobą fizyczną może ponadto wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do 
Rzecznika Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

7. Reklamacje niezawierające danych, o których mowa w ust. 2, nie są rozpatrywane. 
§ 7. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 
2. Klient ma prawo bez podania przyczyny zrezygnować z udziału w Promocji bez konieczności rozwiązywania Umowy 

ramowej dla firm, poprzez złożenie bądź przesłanie do oddziału Banku, w którym zawarto umowę Konta lub przekazanie 

pracownikowi Banku pisemnego podpisanego Oświadczenia o odstąpieniu od Promocji.  

3. Rezygnacja z uczestnictwa w Promocji skutkuje zaprzestaniem przez Bank naliczania Premii od dnia otrzymania przez 

Bank Oświadczenia o odstąpieniu od Promocji. Wypłata Premii nastąpi po zakończeniu Miesiąca, w którym nastąpiła 
rezygnacja zgodnie z § 4 ust.7 .  

4. Zakończenie Promocji przez Bank nie uchybia prawom  Klienta do Premii za Operacje wykonane przed zakończeniem 
Promocji. 

5. Złożenie podpisów pod niniejszym Regulaminem oraz pod Oświadczeniem o przystąpieniu do Promocji przez Klienta w 

imieniu którego działa/-ją Reprezentant/-ci jest równoznaczne ze zgodą na przystąpienie do niniejszej Promocji oraz na 

przetwarzanie przez Bank danych osobowych Reprezentanta/-ów Klienta podanych w związku z Promocji oraz w celu 

realizacji umowy zawartej przez Klienta z Bankiem w zakresie niniejszej Promocji. 

6. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Promocji, do której przystąpił w ciągu 14 dni od dnia przystąpienia do 
tej Promocji bez podania przyczyny, poprzez złożenie Bankowi pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od Promocji. 
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostanie dostarczone do Banku. Klient nie 
ponosi kosztów związanych z odstąpieniem.    

7. Regulamin wraz Oświadczeniem o  przystąpieniu do Promocji oraz wzorem Oświadczenia o odstąpieniu od Promocji 

przekazywany jest Klientowi w Oddziale Banku w momencie przystąpienia do Promocji papierowo lub na adres mailowy 

Klienta. 

 

Data i  Podpis Klienta zgodnie z reprezentacją:………………………………………………………..  
 

             

  Data i  Podpis Pracownika Banku:………………………………………………………..  
 

 

 

 

 

 

 



 

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadająca NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.518.782 zł w całości wpłacony; www.bnpparibas.pl 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Płać i wzrastaj na Święta ” 

 

Dane Uczestnika (Reprezentanta Firmy):  

Imię:   ………………………………………… 

Nazwisko:  ………………………………………… 

PESEL:  ………………………………………… 

Adres e-mail:  ………………………………………… 

Nr telefonu:  ………………………………………… 

 

BNP Paribas Bank Polska S.A. 

Adres: ul. Kasprzaka 2,  

01-211  Warszawa 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI „Płać i wzrastaj na Święta” 

 

Oświadczam, że przystępuję do promocji  „Płać i wzrastaj na Święta”, dla karty o numerze 
……………………………………………………… ….do której przystąpiłem/-am w dniu ………………… 

 

…………………….                                      …………………………………………………………………………….. 
         Data                                                                             Podpis Klienta (zgodnie z reprezentacją) 

  

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji „Płać i wzrastaj na Święta” 

 

Dane Uczestnika (Reprezentanta Firmy):  

 

Imię:   ………………………………………… 

Nazwisko:  ………………………………………… 

PESEL:  ………………………………………… 

Adres e-mail:  ………………………………………… 

Nr telefonu:  ………………………………………… 

 

BNP Paribas Bank Polska S.A. 

Adres: ul. Kasprzaka 2,  

01-211  Warszawa 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD PROMOCJI „Płać i wzrastaj na Święta” 

Oświadczam, że odstępuję od promocji  „Płać i wzrastaj na Święta”, dla karty o numerze 

…………………………………………………………………. do której przystąpiłem/-am w dniu ………………… 

 

…………………….                                      …………………………………………………………………………………… 

         Data                                                                          Podpis Klienta (zgodnie z reprezentacją) 

  

 

 


