Regulamin Oferty Specjalnej
„Wymarzona Lokata”
§1. Nazwa Oferty Specjalnej
Oferta Specjalna nosi nazwę: „Wymarzona Lokata”.
§ 2. Nazwa podmiotu organizującego Oferta Specjalną
Organizatorem Oferty Specjalnej „Wymarzona Lokata” (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 „Bankiem”).
§ 3. Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie Oferty Specjalnej (zwanym dalej „Regulaminem”) terminy, pisane
z wielkiej litery, oznaczają:
1. Karta – 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. Wymarzone Konto Osobiste – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, 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”,
dostępny w ofercie Banku od 20.03.2017 r. lub rachunek bankowy zmieniony na ww. konto,
3. Mobilny Bank – elektroniczny kanał dostępu umożliwiający świadczenie przez Bank usług za
pośrednictwem urządzenia mobilnego poprzez aplikację Mobilny Bank lub aplikację Mobilny
Portfel, udostępniony przez Bank zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie świadczenia
usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu dla
Klientów Indywidualnych”;
4. Mobilny Portfel – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z elektronicznego kanału
dostępu: Mobilny Bank; na zasadach określonych w „Regulaminie świadczenia usług przez
Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów
Indywidualnych”;
5. Nowe środki – nadwyżka ponad łączne saldo środków Klienta złożone na indywidualnych
i wspólnych: rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych, w tym rachunkach a’vista,
rachunkach oszczędnościowych, rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, lokat
inwestycyjnych prowadzonych przez Bank, na koniec ostatniego dnia roboczego miesiąca
kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym zawarto umowę lokaty terminowej, o której
mowa w § 6 ust. 1;
6. Regulamin Konta – Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych
i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.;
7. R-Online – jeden z elektronicznych kanałów dostępu, umożliwiający świadczenie przez Bank
usług za pośrednictwem urządzeń wykorzystywanych przez Uczestnika, udostępniony przez Bank
zgodnie z „Regulaminem świadczenia usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem
Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów Indywidualnych”.
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§ 4. Czas trwania Oferty Specjalnej
1.
2.
3.

Czas trwania Oferty Specjalnej obejmuje okres od dnia 1 marca 2018 r. do 31 maja
2018 r. włącznie (zwany dalej „Okresem Oferty Specjalnej”).
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Okresu Oferty Specjalnej.
Informacja o przedłużeniu Okresu Oferty Specjalnej będzie dostępna w oddziałach Banku.
§ 5. Warunki uczestnictwa w Ofercie Specjalnej

1. Do Oferty Specjalnej (w Okresie Oferty Specjalnej) może przystąpić osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) Jest posiadaczem Wymarzonego Konta Osobistego tzn. osobą, z którą Bank zawarł umowę
o prowadzenie ww. konta;
2) 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.) lub wyrazi tę zgodę najpóźniej w dniu
otwarcia lokaty terminowej, o której mowa w § 6 ust.1 poniżej i nie odwołała tej zgody, co
najmniej do zakończenia lokaty terminowej, o której mowa w § 6 ust. 4;
3) Przed rozpoczęciem Okresu Oferty Specjalnej wyraziła zgodę na używanie przez Bank
telekomunikacyjnych urządzeń takich, jak telefon, smartfon, komputer, tablet, oraz na
używanie automatycznych systemów wywołujących w formie komunikatów głosowych lub SMS,
MMS, na wysyłanie wiadomości e-mail, czy inicjowanie połączeń telefonicznych, w celu
oferowania przez Bank produktów, usług i promocji, czyli dla celów tzw. marketingu
bezpośredniego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (ustawa z dnia 16 lipca 2004
r., tekst jednolity Dz. U. 243 z 2014 r.) lub wyrazi tę zgodę najpóźniej w dniu otwarcia lokaty
terminowej, o której mowa w § 6 ust.1 poniżej i nie odwołała tej zgody, co najmniej do
zakończenia lokaty terminowej, o której mowa w § 6 ust. 4;
4) Przed rozpoczęciem Okresu Oferty Specjalnej wyraziła zgodę na otrzymywanie korespondencji
(Dotyczy: wyciągów, harmonogramów, informacji o zmianach wzorców umownych. Wszelka
inna korespondencja np. monity, wezwania, wypowiedzenia umów, potwierdzenia transakcji,
odpowiedzi na pisma, będą przesyłane w postaci papierowej na ostatni podany Bankowi adres
korespondencyjny, z tym, że monity mogą być również przesyłane w formie np. sms) w postaci
elektronicznej, na podany Bankowi adres e-mail lub wyrazi tę zgodę najpóźniej w dniu
otwarcia lokaty terminowej, o której mowa w § 6 ust.1 poniżej i nie odwołała tej zgody, co
najmniej do zakończenia lokaty terminowej, o której mowa w § 6 ust. 4;
5) Przed rozpoczęciem Okresu Oferty Specjalnej i w trakcie jej trwania nie wyraziła sprzeciwu
wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach marketingowych;
6) W dniu zawarcia umowy lokaty terminowej, o której mowa w § 6 ust.1 poniżej jest stroną
umowy Karty lub zawrze umowę Karty w dniu zawarcia ww. lokaty terminowej.
2. Osoba spełniająca warunki, o których mowa w ust. 1 zwana będzie dalej „Uczestnikiem”.
3. Z udziału w Ofercie Specjalnej wyłączeni są Pracownicy Banku.
4. Uczestnictwo w Ofercie Specjalnej jest dobrowolne.
5. Przystąpienie przez Uczestnika do Oferty Specjalnej oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu.
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§ 6 Zasady Oferty Specjalnej
1.

2.

3.

W Okresie Oferty Specjalnej, Bank oferuje Uczestnikowi zawarcie umowy 4 miesięcznej lokaty
terminowej w PLN, na zasadach określonych w Regulaminie Konta, na następujących warunkach:
1) Lokata może zostać otwarta wyłącznie z Wymarzonego Konta Osobistego Uczestnika,
2) Lokata może zostać otwarta wyłącznie ze środków stanowiących Nowe środki;
3) Oprocentowanie lokaty w skali roku wynosi 3,00%,
4) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 PLN,
5) Maksymalna kwota lokaty wynosi 10 000 PLN,
6) Lokata nie może być odnawiana na kolejne okresy,
7) Lokata może zostać otwarta wyłącznie w oddziale Banku,
8) Uczestnik może zawrzeć jedną umowę lokaty na niniejszych warunkach,
9) Z Wymarzonego Konta Osobistego prowadzonego na rzecz dwóch Uczestników istnieje
możliwość zawarcia jednej umowy lokaty,
10) Rozwiązanie lokaty terminowej przed ostatnim dniem okresu na jaki została założona
powoduje, że oprocentowanie zostaje obniżone do poziomu 0,00%.
Po zakończeniu lokaty terminowej, o której mowa w ust. 1 powyżej oraz po spełnieniu warunków,
o których mowa w ust. 3 poniżej, Uczestnik nabywa prawo do zawarcia umowy 4 miesięcznej
lokaty terminowej w PLN, na zasadach określonych w Regulaminie Konta, na następujących
warunkach:
1) Umowa lokaty może zostać zawarta przez Uczestnika przez okres miesiąca kalendarzowego
licząc od dnia zakończenia lokaty terminowej, o której mowa w ust. 1 powyżej,
2) Lokata może zostać otwarta wyłącznie z Wymarzonego Konta Osobistego Uczestnika,
z którego została otwarta lokata terminowa, o której mowa w ust. 1 powyżej,
3) Oprocentowanie lokaty wynosi 3,00%,
4) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 PLN,
5) Maksymalna kwota lokaty wynosi 25 000 PLN,
6) Lokata nie może być odnawiana na kolejne okresy,
7) Lokata może zostać otwarta przez Uczestnika wyłącznie w oddziale Banku,
8) Uczestnik może zawrzeć jedną umowę lokaty na niniejszych warunkach,
9) Z Wymarzonego Konta Osobistego prowadzonego na rzecz dwóch Uczestników istnieje
możliwość zawarcia jednej umowy lokaty,
10) Rozwiązanie lokaty terminowej przed ostatnim dniem okresu na jaki została założona
powoduje, że oprocentowanie zostaje obniżone do poziomu 0,00%.
Umowę lokaty terminowej, o której mowa w ust. 2 powyżej, może zawrzeć Uczestnik, który spełnia
łącznie następujące warunki:
1) Jest stroną umowy Karty;
2) W trakcie trwania lokaty terminowej, o której mowa w ust. 1 powyżej, Wymarzone Konto
Osobiste Uczestnika, z którego została otwarta ww. lokat terminowa, zostało jednorazowo
uznane kwotą min. 1 200 zł, wynikającą z wpłaty gotówkowej lub przelewu przychodzącego
z rachunku prowadzonego przez bank inny niż Bank na Wymarzone Konto Uczestnika,
3) W trakcie trwania lokaty terminowej, o której mowa w ust. 1, Uczestnik dokonał transakcji
bezgotówkowych Kartą wydaną do Wymarzonego Konta Osobistego, z którego została
otwarta ww. lokata terminowa, jako płatności za towary lub usługi w punktach usługowohandlowych za wyjątkiem płatności w punktach usługowo-handlowych prowadzących
działalność sklasyfikowaną jako zakłady bukmacherskie, kasyna, na łączną kwotę min. 500
zł,
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4) W trakcie trwania lokaty terminowej, o której mowa w ust. 1 powyżej, dokonał co najmniej
jednego przelewu krajowego w walucie PLN z Wymarzonego Konta Osobistego, z którego
została otwarta ww. lokata terminowa, z użyciem R-Online lub aplikacji Mobilny Portfel.
4. Po zakończeniu lokaty, o której mowa w ust. 2 powyżej, oraz po spełnieniu warunków, o których
mowa w ust. 5 poniżej, Uczestnik nabywa prawo do zawarcia umowy 4 miesięcznej lokaty
terminowej w PLN, na zasadach określonych w Regulaminie Konta, na następujących warunkach:
1) Umowa lokaty może zostać zawarta przez Uczestnika przez okres miesiąca kalendarzowego
licząc od dnia zakończenia lokaty terminowej, o której mowa w ust. 2 powyżej,
2) Lokata może zostać otwarta wyłącznie z Wymarzonego Konta Osobistego Uczestnika,
z którego została otwarta lokata terminowa, o której mowa w ust. 1,
3) Oprocentowanie lokaty wynosi 3,00%,
4) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 PLN,
5) Maksymalna kwota lokaty wynosi 50 000 PLN,
6) Lokata nie może być odnawiana na kolejne okresy,
7) Lokata może zostać otwarta przez Uczestnika wyłącznie w oddziale Banku,
8) Uczestnik może zawrzeć jedną umowę lokaty na niniejszych warunkach,
9) Z Wymarzonego Konta Osobistego prowadzonego na rzecz dwóch Uczestników istnieje
możliwość zawarcia jednej umowy lokaty,
10) Rozwiązanie lokaty terminowej przed ostatnim dniem okresu na jaki została założona
powoduje, że oprocentowanie zostaje obniżone do poziomu 0,00%.
5. Umowę lokaty terminowej, o której mowa w ust. 4 powyżej, może zawrzeć Uczestnik, który spełnia
łącznie następujące warunki:
1) Jest stroną umowy Karty,
2) W trakcie trwania lokaty terminowej, o której mowa w ust. 2 powyżej, Wymarzone Konto
Osobiste Uczestnika, z którego została otwarta ww. lokata terminowa, zostało uznane kwotą
min. 2 400 zł, wynikającą z wpłaty gotówkowej lub przelewu przychodzącego z rachunku
prowadzonego przez bank inny niż Bank na Wymarzone Konto Uczestnika,
3) W trakcie trwania lokaty terminowej, o której mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik dokonał
transakcji bezgotówkowych Kartą wydaną do Wymarzonego Konta Osobistego, z którego
została otwarta ww. lokata terminowa, jako płatności za towary lub usługi w punktach
usługowo-handlowych za wyjątkiem płatności w punktach usługowo-handlowych
prowadzących działalność sklasyfikowaną jako zakłady bukmacherskie, kasyna, na łączną
kwotę 1 000 zł,
4) W trakcie trwania lokaty terminowej, o której mowa w ust. 2 powyżej, dokonał co najmniej
dwóch przelewów krajowych w walucie PLN z Wymarzonego Konta Osobistego, z którego
została otwarta ww. lokata terminowa, z użyciem R-Online lub aplikację Mobilny Portfel.
§ 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
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. 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. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.
5.

Regulamin jest dostępny w placówkach Banku.
Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Oferty Specjalnej. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
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,
adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich
danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego, a w sferze
dotyczącej konsumentów – także Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu
Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank
Polska S.A., „Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank
Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie
Osobistym”, "Regulaminu świadczenia usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem
Elektronicznych kanałów dostępu dla Klientów indywidualnych” oraz powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.
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