Правила Спеціальної Пропозиції
«Перший грошовий переказ в Україну»
Regulamin Oferty Specjalnej
„Pierwszy przelew na Ukrainę”

§ 1. Назва Спеціальної Пропозиції
§ 1. Nazwa Oferty Specjalnej

Спеціальна Пропозиція має назву: «Перший грошовий переказ в Україну».
Oferta Specjalna nosi nazwę: „Pierwszy przelew na Ukrainę”.

§ 2. Назва суб’єкта – організатора Спеціальної Пропозиції
§ 2. Nazwa podmiotu organizującego Oferta Specjalną

Організатором Спеціальної Пропозиції «Перший грошовий переказ в Україну» (далі – «Спеціальна
Пропозиція») виступає Акціонерне товариство «Raiffeisen Bank Polska S.A.», яке знаходиться у Варшаві по
вул. Гжибовській, 78, 00-844, м. Варшава, зареєстроване у реєстрі підприємців Державного судового реєстру,
який веде Районний суд для столичного міста Варшави у Варшаві, ХІІ Господарський відділ Державного
судового реєстру, за номером ДСР (пол. – KRS): 14540, з повністю внесеним статутним капіталом у розмірі
2.256.683.400,00 польських злотих, номер податкової ідентифікації NIP: 526-020-58-71 (далі – «Організатор»
або «Банк»).
Organizatorem Oferty Specjalnej „Pierwszy przelew na Ukrainę” (zwanej dalej „Ofertą Specjalną”) jest Raiffeisen Bank
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 14540, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości
2 256 683 400,00 PLN, NIP: 526-020-58-71 (zwana dalej „Organizatorem” lub „Bankiem”).

§ 3. Визначення
§ 3. Definicje

Терміни, що вживаються у цих правилах Спеціальної Пропозиції (далі - «Правила»), написані з великої
літери, означають:
Użyte w niniejszym regulaminie Oferty Specjalnej (zwanym dalej „Regulaminem”) terminy pisane wielką literą oznaczają:

Акціонерне товариство «Raiffeisen Bank Polska S.A.» з місцезнаходженням у Варшаві по вул. Гжибовській, 78, 00-844, м. Варшава, зареєстроване у Державному судовому
реєстрі за номером ДСР (KRS) 0000014540 Районним судом для столичного міста Варшави, ХІІ Господарський відділ Державного судового реєстру, номер податкової
ідентифікації NIP: 526-020-58-71, номер у Національному офіційному реєстрі суб’єктів народного господарства (REGON): 010000854, зі внесеним статутним капіталом
у розмірі 2.256.683.400,00 польських злотих.
Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000014540 przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr. NIP: 526-020-58-71, o nr. REGON: 010000854, o opłaconym kapitale
zakładowym w wysokości 2 256 683 400,00 PLN.

1. К
 артка – платіжна картка, видана Банком, користувачем якої є Учасник, яка використовується для
здійснення платіжних операцій, що проводяться Банком з використанням Омріяного Власного Рахунка;
1. K
 arta – karta płatnicza wydana przez Bank, której użytkownikiem jest Uczestnik, służąca do dokonywania transakcji
płatniczych, które są rozliczane przez Bank w ciężar Wymarzonego Konta Osobistego;

2. О
 мріяний Власний Рахунок - ощадно-розрахунковий рахунок у PLN, про який йде мова у «Таблиці процентних
ставок, платежів, комісій та лімітів по операціях в Акціонерному товаристві «Raiffeisen Bank Polska S.A.»
по: Персональному Рахунку, Депозитному Рахунку та Ліміту Заборгованості на Персональному Рахунку»;
2. W
 ymarzone Konto Osobiste – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN, o którym mowa w Tabeli oprocentowania,
opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego
oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym;

3. R
 -Online – один з електронних каналів доступу, що дає Банкові можливість надавати послуги за
допомогою пристроїв, якими користується Учасник, наданий Банком відповідно до «Правил надання
послуг Акціонерним товариством «Raiffeisen Bank Polska S.A.» через Електронні Канали Доступу для
Індивідуальних Клієнтів».
3. R
 -Online – jeden z elektronicznych kanałów dostępu, umożliwiający świadczenie przez Bank usług za pośrednictwem
urządzeń wykorzystywanych przez Uczestnika, który jest udostępniany przez Bank zgodnie z Regulaminem świadczenia
usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu dla Klientów indywidualnych.

§ 4. Термін дії Спеціальної Пропозиції
§ 4. Czas trwania Oferty Specjalnej

1. Термін дії Спеціальної Пропозиції охоплює період з 7 грудня 2017 р. по 31 грудня 2018 р. включно (далі –
«Термін дії Спеціальної Пропозиції»).
1. Czas trwania Oferty Specjalnej obejmuje okres od 7 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. włącznie (zwany dalej „Okresem
Oferty Specjalnej”).

2. Організатор залишає за собою право продовжити Термін дії Спеціальної Пропозиції.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Okresu Oferty Specjalnej.

3. Інформація про продовження Терміну дії Спеціальної Пропозиції буде доступна у відділеннях Банку та на
сайті raiffeisenpolbank.com.
3. Informacja o przedłużeniu Okresu Oferty Specjalnej będzie dostępna w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej
raiffeisenpolbank.com.

Акціонерне товариство «Raiffeisen Bank Polska S.A.» з місцезнаходженням у Варшаві по вул. Гжибовській, 78, 00-844, м. Варшава, зареєстроване у Державному судовому
реєстрі за номером ДСР (KRS) 0000014540 Районним судом для столичного міста Варшави, ХІІ Господарський відділ Державного судового реєстру, номер податкової
ідентифікації NIP: 526-020-58-71, номер у Національному офіційному реєстрі суб’єктів народного господарства (REGON): 010000854, зі внесеним статутним капіталом
у розмірі 2.256.683.400,00 польських злотих.
Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000014540 przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr. NIP: 526-020-58-71, o nr. REGON: 010000854, o opłaconym kapitale
zakładowym w wysokości 2 256 683 400,00 PLN.

§ 5. Умови участі у Спеціальній Пропозиції
§ 5. Warunki uczestnictwa w Ofercie Specjalnej

1. До Спеціальної Пропозиції (протягом Терміну дії Спеціальної Пропозиції) може приєднатись повністю
правоздатна фізична особа, яка відповідає всім наступним вимогам:
1. Do Oferty Specjalnej (w Okresie Oferty Specjalnej) może przystąpić osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) є громадянином України;
1) jest obywatelem Ukrainy;

2) є держателем Омріяного Власного Рахунка, тобто особою, з якою Банк уклав договір на ведення
вищевказаного рахунка;
2) jest posiadaczem Wymarzonego Konta Osobistego – tzn. osobą, z którą Bank zawarł umowę o prowadzenie ww. konta;

3) до початку Терміну дії Спеціальної Пропозиції надала згоду на отримання через засоби електронного
зв’язку (у тому числі через Електронні канали доступу, вказані у Правилах надання послуг Акціонерним
товариством «Raiffeisen Bank Polska S.A.» через Електронні Канали Доступу для Індивідуальних
Клієнтів) комерційної інформації відповідно до Закону від 18 липня 2002 р. про надання послуг
електронним шляхом (Законодавчий вісник № 144, поз. 1204, зі змінами) і не відкликала цієї згоди до
моменту приєднання до Спеціальної Пропозиції, або ж висловить таку згоду у момент приєднання до
Спеціальної Пропозиції;
3) przed rozpoczęciem Okresu Oferty Specjalnej wyraziła zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej (w tym za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, o których mowa w Regulaminie świadczenia
usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu dla Klientów indywidualnych)
informacji handlowych – w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) – i nie odwołała tej zgody do momentu przystąpienia do Oferty Specjalnej lub zgodę
tę wyrazi w momencie przystąpienia do Oferty Specjalnej;

4) до початку Терміну дії Спеціальної Пропозиції не заперечила проти обробки для маркетингових цілей
персональних даних, що її стосуються;
4) przed rozpoczęciem Okresu Oferty Specjalnej nie wyraziła sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych
osobowych w celach marketingowych;
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5) на дату приєднання до Спеціальної Пропозиції є стороною договору Картки і дана Картка є активною
або ж буде активована на дату приєднання до Спеціальної Пропозиції, або ж укладе договір Картки на
цю дату, після чого негайно активує Картку, видану на підставі вищевказаного договору.
5) w dniu przystąpienia do Oferty Specjalnej jest stroną umowy Karty, a Karta ta jest aktywna lub zostanie aktywowana w dniu
przystąpienia do Oferty Specjalnej bądź zawrze umowę Karty w tym dniu, a następnie wydaną na podstawie ww. umowy
Kartę niezwłocznie aktywuje.

2. Особа, що відповідає вимогам, переліченим у п. 1, іменується далі «Учасником».
2. Osoba spełniająca warunki, o których mowa w ust. 1, zwana będzie dalej „Uczestnikiem”.

§ 6. Умови участі у Спеціальній Пропозиції
§ 6. Zasady Oferty Specjalnej

1. Учасник, який протягом даного календарного місяця здійснить принаймні одну безготівкову операцію
за допомогою Картки і водночас здійснить за допомогою R-Online принаймні один грошовий переказ
за кордон у валюті PLN на рахунок банку чи іншого суб’єкта з місцезнаходженням в Україні, отримає
грошову винагороду у розмірі, що дорівнює розмірові платежу, стягненого Банком за здійснення першого
вищевказаного закордонного грошового переказу протягом даного календарного місяця, у розмірі, що не
перевищує 35 злотих.
1. Uczestnik, który wykona w danym miesiącu kalendarzowym min. jedną transakcję bezgotówkową Kartą i jednocześnie
wykona z wykorzystaniem R-Online co najmniej jeden przelew zagraniczny w walucie PLN na rachunek prowadzony przez
bank lub inny podmiot mający siedzibę na Ukrainie, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości równej opłacie pobranej
przez Bank z tytułu wykonania pierwszego ww. przelewu zagranicznego w danym miesiącu kalendarzowym, w kwocie nie
wyższej niż 35 zł.

2. Грошова винагорода буде виплачена Банком до 10 числа календарного місяця, наступного після місяця,
протягом якого були виконані умови, вказані у п. 1 вище.
2. Nagroda pieniężna zostanie wypłacona przez Bank do 10. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym zostały spełnione warunki przytoczone w ust. 1 powyżej.

3. У випадку рахунків, що ведуться на користь не менше двох осіб, грошова винагорода виплачується не
більше одного разу на календарний місяць, навіть якщо кожен з Учасників здійснив переказ, вказаний
у п. 1.
3. W przypadku rachunków prowadzonych na rzecz co najmniej dwóch osób nagroda pieniężna jest wypłacana maksymalnie
jeden raz w miesiącu kalendarzowym, nawet jeżeli każdy z Uczestników dokonał przelewu, o którym mowa w ust. 1.
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4. Учасник, який є стороною договору про Омріяний Власний Рахунок до 30.11.2017 р., отримує право на
одержання грошової винагороди за кожен календарний місяць у період з грудня 2017 року по листопад
2018 року, що означає, що остання грошова винагорода може бути виплачена не пізніше, ніж до 10 грудня
2018 року.
4. Uczestnik będący stroną umowy o Wymarzone Konto Osobiste do 30.11.2017 r. nabywa prawa do uzyskania nagrody
pieniężnej za każdy miesiąc kalendarzowy w okresie od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r. – co oznacza, że ostatnia
nagroda pieniężna może być wypłacona najpóźniej do 10 grudnia 2018 r.

5. Учасник, який укладе договір про Омріяний Власний Рахунок по 30.11.2017 р., отримує право на одержання
грошової винагороди за кожен календарний місяць протягом максимального періоду до 12 календарних
місяців, що обчислюються починаючи з місяця, у якому був укладений договір про Омріяний Власний
Рахунок.
5. Uczestnik, który zawrze umowę o Wymarzone Konto Osobiste po 30.11.2017 r., nabywa prawa do uzyskania nagrody
pieniężnej za każdy miesiąc kalendarzowy przez maksymalny okres do 12 miesięcy kalendarzowych – liczonych od miesiąca,
w którym została zawarta umowa o Wymarzone Konto Osobiste.

6. Працівники Організатора не мають права брати участь у Спеціальній Пропозиції.
6. Z udziału w Ofercie Specjalnej wyłączeni są pracownicy Organizatora.

§ 7. Умови участі у Спеціальній Пропозиції
§ 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Рекламації щодо Спеціальної Пропозиції можуть вноситись і розглядаються способом, описаним
у «Правилах Персонального Рахунка, Депозитного Рахунка, Строкових Депозитів і Договору Картки
в Акціонерному товаристві «Raiffeisen Bank Polska S.A.».
1. Reklamacje dotyczące Oferty Specjalnej mogą być składane i są rozpatrywane w sposób opisany w Regulaminie Konta
Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

2. Банк повідомляє про існування платформи ODR для несудового врегулювання спорів між Банком та
Клієнтом, що є споживачем, якщо спір стосується послуги, яку Банк надає електронним шляхом (через
Електронні Канали Доступу). Лінія зв’язку з платформою ODR знаходиться на веб-сторінці Банку.
2. Bank informuje o istnieniu platformy ODR, służącej do pozasądowego rozstrzygania sporów między Bankiem a Klientem
będącym konsumentem, o ile spór dotyczy usługi świadczonej przez Bank drogą elektroniczną (poprzez elektroniczne kanały
dostępu). Łącze do platformy ODR znajduje się na stronie internetowej Banku.
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§ 8. Прикінцеві положення
§ 8. Postanowienia końcowe

1. Правила доступні в офісі Організатора та на сайті raiffeisenpolbank.com.
1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie raiffeisenpolbank.com.

2. Правила складають єдиний документ, що визначає принципи Спеціальної Пропозиції. Будь-які рекламнопромоційні матеріали носять виключно інформаційний характер.
2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Oferty Specjalnej. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają
wyłącznie charakter informacyjny.

3. Адміністратором персональних даних відповідно до положень Закону від 29 серпня 1997 року про захист
персональних даних (Законодавчий вісник № 133, поз. 883, з подальшими змінами), що збираються з метою
виконання положень, що випливають із Правил, є Акціонерне товариство «Raiffeisen Bank Polska S.A.»
з місцезнаходженням у Варшаві по вул. Гжибовській, 78, 00-844, м. Варшава. Учасник має право на
перегляд своїх даних, їх виправлення та видалення.
3. Administratorem danych osobowych – w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.) – zbieranych w celu wykonania postanowień wynikających z Regulaminu
jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa. Uczestnikowi
przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

4. Відповідним органом нагляду за діяльністю Банку є Комісія з питань фінансового нагляду, а з питань, що
стосуються споживачів – також Голова Управління з питань захисту конкуренції і споживачів.
4. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego, a w sferze dotyczącej konsumentów – także
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5. Держатель Омріяного Власного Рахунка може звернутися за безкоштовною юридичною допомогою до
Міських чи Повітових Представників Споживача, а також до Фінансового Представника на принципах,
визначених у Законі від 5 серпня 2015 р. про розгляд рекламацій суб’єктами фінансового ринку та про
фінансового представника.
5. Posiadacz Wymarzonego Konta Osobistego może zwrócić się z wnioskiem o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich
lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Finansowego – na zasadach określonych w Ustawie
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1348).
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6. З питань, не врегульованих цими Правилами, застосовуються положення:
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia:

1) «Правил Персонального Рахунка, Депозитного Рахунка, Строкових Депозитів і Договору Картки
в Акціонерному товаристві «Raiffeisen Bank Polska S.A.»,
1) Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

2) «Таблиці процентних ставок, платежів, комісій та лімітів по операціях в Акціонерному товаристві
«Raiffeisen Bank Polska S.A.» по: Персональному Рахунку, Депозитному Рахунку та Ліміту Заборгованості
на Персональному Рахунку»,
2) Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta
Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym,

3) «Правил надання послуг Акціонерним товариством «Raiffeisen Bank Polska S.A.» за допомогою
Електронних Каналів Доступу для Індивідуальних Клієнтів».
3) Regulaminu świadczenia usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu dla
Klientów indywidualnych.

Правила набирають чинності з 7 грудня 2017 р.
Regulamin obowiązuje od 7 grudnia 2017 r.

Акціонерне товариство «Raiffeisen Bank Polska S.A.» з місцезнаходженням у Варшаві по вул. Гжибовській, 78, 00-844, м. Варшава, зареєстроване у Державному судовому
реєстрі за номером ДСР (KRS) 0000014540 Районним судом для столичного міста Варшави, ХІІ Господарський відділ Державного судового реєстру, номер податкової
ідентифікації NIP: 526-020-58-71, номер у Національному офіційному реєстрі суб’єктів народного господарства (REGON): 010000854, зі внесеним статутним капіталом
у розмірі 2.256.683.400,00 польських злотих.
Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000014540 przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr. NIP: 526-020-58-71, o nr. REGON: 010000854, o opłaconym kapitale
zakładowym w wysokości 2 256 683 400,00 PLN.

