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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Organizatorem promocji o nazwie „Zdobywaj świat z kartą Visa” („Promocja”) jest SGBBank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000058205, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający w całości opłacony
kapitał zakładowy w wysokości 411 383 100,00 zł (słownie: czterysta jedenaście milionów
trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100), NIP: 777 00 05 362 („Organizator”).
§2
Promocja organizowana jest na obszarze całego kraju na podstawie niniejszego Regulaminu
(„Regulamin”) oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.
§3
Celem Promocji jest promowanie sprzedaży kart debetowych i kredytowych systemu Visa dla
klientów indywidualnych i instytucjonalnych („Karta”) wydawanych przez Bank
Spółdzielczy zrzeszony z Organizatorem (zwany dalej też „Bankiem Spółdzielczym”),
wskazany w załączniku nr 1 do Regulaminu.
§4
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
§5
Promocja trwa od dnia 22 listopada 2021 roku do dnia 25 lutego 2022 roku, przy czym
umowę o kartę debetową Visa lub umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty
kredytowej Visa należy zawrzeć w terminie od dnia 22 listopada 2021 roku do dnia 18
lutego 2022 roku, z zastrzeżeniem § 12.
§6
1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być:
1) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni łącznie
następujące warunki:
a) w terminie od dnia 22 listopada 2021 roku do dnia 18 lutego 2022 roku zamówi w
Banku Spółdzielczym kartę debetową Visa oraz
b) do dnia 25 lutego 2022 roku dokona ww. Kartą płatności bezgotówkowych na łączną
kwotę minimum 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym co najmniej
jedną płatność z użyciem cyfrowego portfela (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay lub
Fitbit Pay)
lub

2

a) w terminie od dnia 22 listopada 2021 roku do dnia 18 lutego 2022 roku zawrze z
Bankiem Spółdzielczym umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty
kredytowej Visa oraz
b) do dnia 25 lutego 2022 roku Kartą, wydaną w ramach tej umowy, dokona płatności
bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
złotych 00/100), w tym co najmniej jedną płatność z użyciem cyfrowego portfela
(Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay lub Fitbit Pay)
2) klient instytucjonalny: osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca
osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną; osoba fizyczna, prowadząca działalność
gospodarczą (w tym wspólnik spółki cywilnej lub rolnik), która:
a) w terminie od dnia 22 listopada 2021 roku do dnia 18 lutego 2022 roku zamówi w
Banku Spółdzielczym kartę debetową Visa oraz
b) do dnia 25 lutego 2022 roku dokona ww. Kartą płatności bezgotówkowych na łączną
kwotę minimum 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym co
najmniej jedną płatność z użyciem cyfrowego portfela (Apple Pay, Google Pay,
Garmin Pay lub Fitbit Pay).
2. W przypadku Kart, o których mowa w pkt. 1) lit. a) i b) oraz w pkt. 2) lit. a) i b),
wyłączone są duplikaty i wznowienia.
§7
Banki Spółdzielcze umożliwiają skorzystanie z Promocji tylko na terenie, na którym
prowadzą swoją działalność, zgodnie ze swoim Statutem oraz przepisami Ustawy z dnia
7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 102 z późn. zm.).
§8
Uczestnik może przystąpić do Promocji wyłącznie jeden raz.
§9
W Promocji nie mogą brać udziału członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej oraz
pracownicy Organizatora i Banków Spółdzielczych objętych Promocją oraz członkowie ich
rodzin, tj. małżonkowie i dzieci; przez pracowników Organizatora i Banków Spółdzielczych
rozumie się osoby pozostające z Organizatorem lub Bankami Spółdzielczymi w stosunku
pracy (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) oraz osoby współpracujące na podstawie
umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
Rozdział 2
Nagrody i sposób ich przyznania
§ 10
W Promocji przewidziano następujące nagrody, które będą zróżnicowane w zależności od
rodzaju zamawianej przez Uczestnika Karty:
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1) debetowa karta Visa dla klienta indywidualnego – nagroda w postaci plecaka na
laptop o wartości 42,68 zł brutto; łączna liczba nagród to 4.000 sztuk (o łącznej
wartości 170 720,00 zł brutto),
2) debetowa karta Visa dla klienta instytucjonalnego – nagroda w postaci powerbanku o
wartości 79,95 zł brutto; łączna liczba nagród to 800 sztuk (o łącznej wartości
63.960,00 zł brutto),
3) karta kredytowa Visa – nagroda w postaci kubka termicznego z młynkiem do kawy o
wartości 74,00 zł brutto; łączna liczba nagród to 200 sztuk (o łącznej wartości
14.800,00 zł brutto).
§ 11
Uczestnik, który spełni warunki określone w § 6 Regulaminu, uprawniony będzie do
otrzymania nagrody, o której mowa w § 10, z zastrzeżeniem, że liczba nagród jest
ograniczona, a nagrody będą wydawane do czasu wyczerpania przewidzianej w § 10 puli
nagród.
§ 12
Jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w ramach Promocji.
§ 13
Uczestnik może odebrać nagrodę najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2022 roku w placówce
Banku Spółdzielczego, w której została zawarta umowa o kartę debetową VISA lub umowa o
przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej VISA. W przypadku nieodebrania
nagrody w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Uczestnik traci prawo do nagrody.
Bank Spółdzielczy nie jest zobowiązany do informowania Uczestników o spełnieniu
warunków uprawniających do otrzymania nagrody.
§ 14
Nagroda będzie wydana Uczestnikowi nie wcześniej niż po zarejestrowaniu w systemie
bankowym transakcji bezgotówkowych, o których mowa w § 6 Regulaminu, w Banku
Spółdzielczym, w którym została wydana Karta. Uczestnik przy odbiorze nagrody jest
zobowiązany okazać dokument, który potwierdzi jego tożsamość.
Rozdział 3
Reklamacje, skargi i wnioski
§ 15
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków określa załącznik nr 2 do
Regulaminu.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 16
1. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
4

2. Nagradzanym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
3. Uczestnicy, którzy uzyskali nagrodę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
nie korzystają ze zwolnienia podatkowego związanego z uzyskaniem nagrody.
4. Pozostali Uczestnicy, niewskazani w ust. 3, korzystają ze zwolnienia podatkowego
związanego z uzyskaniem nagrody.
§ 17
Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi promocjami.

1.
2.

3.

4.

5.

§ 18
Administratorem danych osobowych Uczestników i Pełnomocników Uczestników
Promocji jest Organizator.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników lub
Pełnomocników Uczestników Promocji określone zostały odpowiednio w załączniku nr 3
do Regulaminu.
Organizator będzie archiwizował dokumenty dotyczące Uczestników i Pełnomocników
Uczestników Promocji przez okres 6 miesięcy, liczony od dnia wręczania nagród (dotyczy
dokumentacji Promocji, w tym dokumentacji dotyczącej reklamacji).
Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, Organizator zniszczy dokumentację
konkursową zawierającą dane osobowe Uczestników i Pełnomocników Uczestników
Promocji, o ile nie zajdzie inna podstawa prawna, upoważniająca Organizatora do
przetwarzania tych danych.
W zakresie odnoszącym się do korzystania przez Uczestnika z usług Banków
Spółdzielczych, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, administratorem danych
osobowych jest ten Bank Spółdzielczy, z którym Uczestnik zawarł umowę (lista Banków
Spółdzielczych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu), na zasadach, w celu i zakresie
określonych w tej umowie.
§ 19

Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora lub w Banku Spółdzielczym
(w dni robocze w godzinach otwarcia danej placówki Organizatora lub Banku
Spółdzielczego) oraz na stronie www.sgb.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość
przedłużenia Promocji, z uwzględnieniem zmian w zakresie terminów opisanych w § 5, 6 i 13
Regulaminu.
§ 20
Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
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