
                                                                           Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 111/2022  

 Zarządu Banku Spółdzielczego 
 w Inowrocławiu  
 z dnia 13 lipca 2022 r.  

  

   

Regulamin promocji rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego  „JUNIOR”   

  

1. Regulamin ten określa zasady promocji rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego 

„JUNIOR”.  

2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, ul. Solankowa 11, 88-

100 Inowrocław zarejestrowany pod nr KRS: 0000026852 w SR w Bydgoszczy XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 556-080-46-24, Regon: 

000494864 (zwany dalej „Bankiem”). 

3. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy „JUNIOR” zwany w dalszej treści 

regulaminu „Rachunkiem” prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu.   

4. Rachunek przeznaczony jest dla małoletnich klientów indywidualnych tj. osób 

fizycznych zawierających umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością 

gospodarczą lub zawodową. Przez osobę małoletnią należy rozumieć klienta 

indywidualnego, który ukończył 13 rok życia i nie ukończył 18 roku życia.  

5. Bank zakłada Rachunek na warunkach promocyjnych. Promocja polega na wypłacie 

premii po spełnieniu warunków do jej/ich wypłaty wymienionych w pkt 6 i na zasadach 

wskazanych w pkt 7 regulaminu. 

6. By móc skorzystać z promocji i uzyskać premię Klient, o którym mowa w pkt 4 (dalej 

zwany również polecającym) musi spełniać poniższe warunki:  

a) Do uzyskania I premii w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100): 

I. w terminie od 13 lipca 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. podpisać umowę 

ramową wraz z potwierdzeniem otwarcia rachunku oszczędnościowo – 

rozliczeniowego „JUNIOR” lub w przypadku posiadania w Banku umowy 

ramowej samego potwierdzenia otwarcia rachunku oszczędnościowo – 

rozliczeniowego „JUNIOR”, 

II. do założonego Rachunku posiadać kartę płatniczą MasterCard 

„młodzieżowa” lub Visa „młodzieżowa”, 

III. w terminie 30 dni od daty założenia Rachunku dokonać co najmniej pięciu 

transakcji kartą płatniczą MasterCard „młodzieżowa” lub Visa 

„młodzieżowa”/BLIKiem/poprzez bankowość internetową/aplikację mobilną  

(BS Ino Mobilny lub SGB Mobile), 

IV. odebrać kupon zawierający indywidualny numer, który przekaże osobie, 

której chce polecić otwarcie Rachunku, 

b) Do uzyskania II premii w kwocie 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100):  

I. Spełniać warunki do uzyskania I premii, 

II. w okresie 6 miesięcy (liczonych po upływie okresu, o którym mowa w lit. a 

tiret III) dokonać w każdym miesiącu kalendarzowych co najmniej trzech 

transakcji kartą płatniczą MasterCard „młodzieżowa” lub Visa 

„młodzieżowa”/BLIKiem/poprzez bankowość internetową/aplikację mobilną 

(BS Ino Mobilny lub SGB Mobile), 

c) Do uzyskania III premii w kwocie 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100):  

I. Spełniać warunki do uzyskania I premii,  

II. Na podstawie otrzymanego od polecającego kuponu osoba polecona 

otworzy Rachunek na promocyjnych warunkach najpóźniej do 31 grudnia 



2022r. Dla spełnienia powyższego warunku przyjmuje się, że osobą 

poleconą nie może być rodzeństwo polecającego.    

7. W wypadku spełnienia warunków do wypłaty poszczególnych premii określonych w pkt 

6, każdy uczestnik jest uprawniony do otrzymania:  

a) I Premii w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), która zostanie 

wypłacona przez Bank na Rachunek posiadacza do 10-tego dnia miesiąca 

następującego po m-cu, w którym zostały spełnione wszystkie warunki, o których mowa 

w pkt 6 lit. a)  

b) II Premii w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), która zostanie 

wypłacona przez Bank na Rachunek posiadacza 10-tego dnia miesiąca następującego 

po m-cu, w którym zostały spełnione wszystkie warunki, o których mowa w pkt 6 lit. b) 

c) III Premii w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), która zostanie 

wypłacona przez Bank na Rachunek osoby polecającej najpóźniej do 10 dnia miesiąca 

następującego po m-cu, w którym zostały spełnione wszystkie warunki, o których mowa 

w pkt 6 lit. c). 

8. Maksymalna łączna kwota premii jaka może zostać wypłacona klientowi wynosi 150,00 

zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) po spełnieniu warunków do wypłaty 

poszczególnych premii, o których mowa w pkt 6.  

9. Zasady zakładania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego 

„JUNIOR’ zawarte są w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia 

rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”. 

10. Każdemu uczestnikowi promocji przysługuje prawo do reklamacji.  

11. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji określa „Regulamin świadczenia usług w 

zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”.  

12. Bank jest administratorem danych osobowych uczestników promocji w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych. Zbieranie danych osobowych odbywa się 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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). Bank zbiera dane 

osobowe na zasadzie dobrowolności i będzie je przetwarzał w celu realizacji promocji.  

13. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich 

poprawiania.  

14. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy i wynika z przepisów 

prawa; w przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. W 

pozostałym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej 

zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych 

w art. 6 i 9 RODO.  

15. Uczestnik promocji ma prawo do:  

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych 

osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;  

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;   

c) wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w 

indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;  

d) przenoszenia danych osobowych;  

e) otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu  



f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, w przyszłości – właściwego w świetle 

obowiązujących przepisów organu nadzorczego);  

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

15. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

„Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla 

klientów indywidualnych”, „Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej BS Ino 

Mobilny dla klientów indywidualnych”, „Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej 

SGB Mobile dla klientów indywidualnych”.  

16. Regulamin obowiązuje w okresie od dnia 13 lipca 2022r. do dnia 31 grudnia 2022 

r.  

17. Regulamin jest dostępny w placówkach banku oraz na stronie internetowej 

bsinowroclaw.pl.  

18. Warunkiem skorzystania z promocji jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu i 

podpisanie go.   

  

http://www.bsinowroclaw.pl/
http://www.bsinowroclaw.pl/

