Regulamin akcji promocyjnej „Płacę i odbieram”
1. Kto jest Organizatorem Promocji
Organizatorem promocji „Płacę i odbieram” (zwanej dalej „Promocją”) jest Bank Polskiej
Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81,
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000069229 (NIP: 896-00-01-959), o kapitale zakładowym w wysokości 455.625.241,00 zł w pełni
wpłaconym, zwany w treści Regulaminu „Bankiem”.
2. Czas trwania Promocji
Promocja trwa od 1 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
3. Do kogo Bank kieruje Promocję i jak do niej przystąpić
Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej “Uczestnikiem”), może być pełnoletnia osoba fizyczna, która
spełni łącznie następujące warunki Promocji:
1) w okresie Promocji złoży wniosek lub zawrze umowę o dowolną kartę Visa wydawaną klientom
detalicznym (zwaną dalej „Kartą”) przez Bank Spółdzielczy z Grupy BPS lub Bank BPS S.A z
zastrzeżeniem, że nie będzie to karta wydana w miejsce karty utraconej, skradzionej lub
zastrzeżonej w okresie trwania Promocji,
2) zarejestruje Kartę wydaną zgodnie z zasadami Promocji na stronie www.mojbank.pl/pio,
uzupełniając wszystkie wymagane dane w formularzu rejestracyjnym,
3) podczas rejestracji na stronie www.mojbank.pl/pio, zapozna się z Regulaminem Promocji i
zaakceptuje jego postanowienia.
4. Jak działa Promocja
4.1 Uczestnik, który spełni warunki opisane w pkt. 3, za transakcje dokonane Kartą w czasie trwania
Promocji, otrzyma Premię Promocyjną w wysokości:
1) 1 PLN (jednego złotego) za każdą transakcję bezgotówkową, dokonaną w sklepie stacjonarnym
przy użyciu zarejestrowanej w Promocji Karty,
2) 2 PLN (dwóch złotych) za każdą transakcję bezgotówkową, dokonaną zarejestrowaną Kartą w
sklepie stacjonarnym, jeśli była ona transakcją mobilną z wykorzystaniem jednego z portfeli
mobilnych (Google Pay, Apple Pay, Fitibit Pay, Garmin Pay),
3) 2 PLN (dwóch złotych) za każdą transakcję bezgotówkową, dokonaną zarejestrowaną Kartą,
jeśli była on transakcją internetową.
4.2 Maksymalna kwota Premii Promocyjnej, otrzymanej przez Uczestnika w całym okresie trwania
Promocji, nie może przekroczyć 100 PLN na jedną zarejestrowaną w Promocji Kartę.
4.3 W Promocji nie będą uwzględniane transakcje oraz operacje:
1) u brokerów ubezpieczeniowych (kod MCC 6211),
2) w kasynach oraz zakładach bukmacherskich (kod MCC 7995),
3) w instytucjach finansowych (kod MCC 6012),
4) w formie internetowych przekazów pieniężnych (kod MC 4829),
5) w formie przekazów pieniężnych w instytucjach finansowych (kod MCC 6051),
6) w miejscach, które świadczą profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC,
o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska, kod MCC
8999),
7) będące zasileniami lub doładowaniami portfeli cyfrowych lub rachunków płatniczych, takich
jak przykładowo Revolut, PayPal, SkyCash, ZEN.
4.4 Wypłaty Premii Promocyjnej dla transakcji dokonanych od 1.09.2022r. rozpoczną się po
20.10.2022r., będą przeprowadzane w trybie dziennym i będą obejmowały transakcje
zaksięgowane na rachunku Karty.

4.5 Uczestnik promocji otrzyma Premię Promocyjną pod warunkiem, że do dnia jej wypłaty nie
wypowie umowy Karty.
4.6 Premia Promocyjna wypłacana na rachunek zarejestrowanej w Promocji karty kredytowej
Uczestnika, pomniejszą kwotę zadłużenia na rachunku karty kredytowej lub powiększy kwotę
nadpłaty (w przypadku występowania na rachunku dodatniego salda) i będzie wykazana na
najbliższym wyciągu z rachunku karty kredytowej, następującym po jej wypłaceniu.
4.7 W przypadku rezygnacji Uczestnika z dokonanej Kartą transakcji (np. w sytuacji zwrotu zakupów
opłaconych kartą), Bank wycofa wypłaconą na rachunek karty Premię Promocyjną.
4.8 Otrzymana Premia Promocyjna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
5. Jak złożyć rezygnację z Promocji
W przypadku złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Promocji, Premia Promocyjna nie będzie
naliczana od dnia otrzymania rezygnacji przez Bank. Rezygnację z Promocji, można złożyć:
1) pisemnie, przesyłką pocztową, wysłaną na adres Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81, z dopiskiem „Departament
Klienta Indywidualnego- Promocja „Płacę i odbieram”,
2) drogą elektroniczną, wysyłając rezygnację na adres bok.pio@bankbps.pl, z tytułem
wiadomości „Promocja „Płacę i odbieram”.
6. Jak złożyć Reklamację
6.1 Uczestnik może złożyć reklamację:
1) pisemnie, przesyłką pocztową, wysłaną na adres Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81, z dopiskiem „Departament
Klienta Indywidualnego- Promocja zwracamy po sąsiedzku”.
2) drogą elektroniczną, wysyłając reklamację na adres bok.pio@bankbps.pl, z tytułem
wiadomości „Promocja „Płacę i odbieram”.
6.2 W reklamacji należy podać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Uczestnika, tj. imię i
nazwisko, PESEL, adres do korespondencji oraz przekazać informacje istotne z punktu widzenia
wyjaśnienia zgłoszonej reklamacji.
6.3 W przypadku pisemnych reklamacji, pismo powinno być opatrzone podpisem osoby zgłaszającej
reklamację.
6.4 Bank rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi Uczestnikowi w postaci papierowej, lub na
wyraźny wniosek Uczestnika drogą elektroniczną.
6.5 W przypadku reklamacji podlegających ustawie o usługach płatniczych, Bank udzieli odpowiedzi na
reklamację do 30 dni roboczych, a w pozostałych przypadkach, do 30 dni kalendarzowych,
liczonych od dnia otrzymania reklamacji. W wyjątkowych sytuacjach, termin udzielenia odpowiedzi
może być przedłużony do 35 dni roboczych (w przypadku reklamacji podlegających ustawie o
usługach płatniczych) lub do 60 dni kalendarzowych (w pozostałych przypadkach). W takich
sytuacjach, Bank wcześniej poinformuje Uczestnika i wskaże nowy termin udzielenia odpowiedzi
oraz poda przyczynę opóźnienia. Jeśli otrzymana decyzja Banku nie spełni oczekiwań Uczestnika,
może On złożyć odwołanie w trybie przyjętym dla rozpatrywania reklamacji.
6.6 Termin składania reklamacji upływa 31.03.2023r (decyduje data wpływu reklamacji do Banku).
6.7 Uczestnik może skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów w postępowaniu przed
Arbitrem Bankowym (www.zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc), przed Sądem
Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl), przed Rzecznikiem
Finansowym (www.rf.gov.pl), właściwym miejscowo Powiatowym (Miejskim) Rzecznikiem
Konsumentów na zasadach określonych w regulaminach tych instytucji dostępnych na ich stronach
internetowych lub do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego. Bank
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podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a w sprawach konsumentów Urzędowi Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Postanowienia końcowe
Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81.
BPS przywiązuję znaczą uwagę do ochrony danych osobowych i wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
e-mail: iod@bankbps.pl. BPS zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Informacje o ochronie danych osobowych dostępne są na stronie https://www.bankbps.pl/rodo.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w
Promocji.
Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, celem wykonania ciążących na
BPS obowiązków. Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również
podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, jak również dane mogą zostać
udostępnione podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie, prawne i audytowe.
Dane osobowe będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG).
Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych,
ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzania danych
osobowych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23
RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/
Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych
Osobowych,
ul.
Stawki
2,
00-193
Warszawa.
Więcej
informacji:
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
Przystępując do Promocji, Uczestnik potwierdza zapoznanie z Regulaminem Promocji.
Regulamin Promocji dostępny jest w placówkach Banków Spółdzielczych z Grupy BPS, Banku BPS
S.A oraz na stronie internetowej Banku www.mojbank.pl/pio.
Najważniejsze pojęcia użyte w Regulaminie:
1) Kod MCC- identyfikator, składający się z czterech cyfr, nadawany przedsiębiorstwu w
momencie instalacji terminala do płatności kartami, określający branżę działalności
przedsiębiorstwa,
2) Transakcja bezgotówkowa- płatność za nabywane towary i usługi u akceptantów przy użyciu
karty,
3) Transakcja internetowa- transakcja bezgotówkowa dokonana na odległość za pośrednictwem
sieci Internet.
4) Transakcja mobilna- płatność za nabywane towary i usługi przy użyciu jednego z dostępnych
dla Uczestników portfeli mobilnych (Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay, lub Garmin Pay).

ZAŁĄCZNIK 1
Do Regulaminu Promocji „Płacę i odbieram”
Wzór formularza rejestracyjnego „Płacę i odbieram”
Twoje dane
Imię*
……………………………………………………………………
pole wymagane
Nazwisko*
……………………………………………………………………
pole wymagane
Numer telefonu*
……………………………………………………………………
pole wymagane
E-mail*
……………………………………………………………………
pole wymagane
Powtórz e-mail
……………………………………………………………………
pole wymagane
Sześć pierwszych cyfr Twojej karty Visa
……………………………………………………………………
pole wymagane
Cztery ostatnie cyfry Twojej karty Visa
……………………………………………………………………
pole wymagane
 Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Promocji „Płacę i Odbieram”.
 Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem Promocji „Płacę i odbieram” dostępnym na
stronie www.mojbank.pl/pio.
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych, tj. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul.
Grzybowska 81, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji „Płacę i odbieram”.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o celach i przysługujących prawach dostępne
jest na stronie https://www.bankbps.pl/rodo.

