REGULAMIN PROMOCJI
„Kolekcjoner korzyści”
Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w Promocji „Kolekcjoner korzyści”, zwanej
dalej „Promocją”.
ORGANIZATOR PROMOCJI
Wyłącznym organizatorem Promocji jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im F. Stefczyka
z siedzibą w Gdyni, ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000080915,
NIP 586-104-00-96, zwana dalej Kasą lub Organizatorem.
DEFINICJE OGÓLNE
Placówka – jednostka organizacyjna Kasy wykonująca czynności agencyjne polegające na zawieraniu i zmianie
umów o wykonanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. 2013.1450 j.t. z zm.) tj. Placówka Kasy, Placówka Partnerska Kasy.
Członek Kasy – osoba fizyczna, która zgodnie ze Statutem Kasy nabyła członkostwo w Kasie.
Rachunek IKS CLASSIC – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy będący w stałej ofercie Kasy.
Pożyczkobiorca – osoba fizyczna będąca stroną zawartej z Kasą umowy o pożyczkę.
ADRESACI PROMOCJI
Promocja skierowana jest do Członków Kasy Stefczyka, którzy nabędą członkostwo w Kasie
w dniach od 18 maja 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Apelli S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów
126-128, Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. Spółka komandytowo –akcyjna z siedzibą w Gdyni przy
ul. Legionów 126-128, Towarzystwa Zarządzającego SKOK sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów
126-128, Stefczyka Finanse TZ Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128, Towarzystwa
Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Sopocie przy ul. Władysława IV 22, Stowarzyszenia Krzewienia
Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128, Premium Management Sp. z o.o. S.K.A.
z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128.

CEL PROMOCJI
Celem Promocji jest rozpowszechnianie usług i produktów Kasy Stefczyka, w szczególności rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych.
CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja obowiązuje od dnia 18 maja 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
UCZESTNICY PROMOCJI
Uczestnikiem Promocji może być pełnoletni Członek Kasy, który nabył członkostwo w Kasie oraz założył
Rachunek IKS CLASSIC w okresie od 18 maja 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
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WARUNKI I PRZEBIEG PROMOCJI
Promocja składa się z dwóch etapów opisanych w niniejszym Regulaminie w pozycji
„ETAPY PROMOCJI”. Uczestnik Promocji może skorzystać jednokrotnie z pierwszego etapu Promocji
lub jednokrotnie z obu etapów Promocji.
ETAPY PROMOCJI
Promocja składa się z dwóch następujących etapów:
I. PIERWSZY ETAP PROMOCJI
Członek Kasy, który w okresie od 18 maja 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nabył członkostwo i otworzył w Kasie
Rachunek IKS CLASSIC otrzyma nagrodę w postaci:
- jednorazowego uznania Rachunku IKS CLASSIC kwotą w wysokości 4 PLN,
oraz
- zwolnienia z opłat za wykonanie pierwszych 100 jednorazowych krajowych przelewów bezgotówkowych
i gotówkowych zleconych i wykonywanych w Placówkach w okresie od 18 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
z wyłączeniem przelewów, których adresatem jest Urząd Skarbowy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
PIERWSZY ETAP PROMOCJI stanowi sprzedaż premiową.
II. DRUGI ETAP PROMOCJI
Członek Kasy, który skorzystał z Pierwszego Etapu Promocji oraz dodatkowo, w okresie trwania Promocji
złożył deklarację comiesięcznego wpływu uzyskiwanego dochodu na posiadany w Kasie Rachunek IKS
CLASSIC, na podstawie druku „Dyspozycja przelewu wynagrodzenia/ świadczenia na rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy” stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Promocji, otrzyma:
- możliwość wnioskowania w Kasie o produkt pożyczkow y o nazwie „Pożyczka Kolekcjonerska”
NAGRODY
Nagrodami w Pierwszym Etapie Promocji stanowiącym sprzedaż premiową są:
- jednorazowe uznanie Rachunku IKS CLASSIC kwotą w wysokości 4 PLN
oraz
- zwolnienie z opłat za wykonanie pierwszych 100 jednorazowych krajowych przelewów bezgotówkowych
i gotówkowych zleconych i wykonanych w Placówkach w okresie od 18 maja do 31 grudnia 2015.,
z wyłączeniem przelewów, których adresatem jest Urząd Skarbowy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jednorazowe uznanie rachunku IKS CLASSIC kwotą w wysokości 4 PLN nastąpi w dniu spełnienia przez
Uczestnika Promocji warunków Pierwszego Etapu Promocji.
Zwolnienie z opłat za wykonanie wyżej opisanych przelewów zostanie przyznane w dniu spełniania przez
Uczestnika Promocji warunków Pierwszego Etapu Promocji.
W Drugim Etapie Promocji Uczestnik Promocji uzyskuje możliwość:
- wnioskowania w Kasie o produkt pożyczkowy o nazwie „Pożyczka Kolekcjonerska”
”Pożyczka Kolekcjonerska” to oferta pożyczki całkowicie darmowej (bez oprocentowania, bez kosztów
prowizji, bez opłaty przygotowawczej, bez ubezpieczeń) w kwocie 1000 zł o okresie kredytowania
wynoszącym 3 miesiące dedykowana Uczestnikom Promocji, którzy spełnili warunki niniejszego Regulaminu
oraz posiadają zdolność kredytową niezbędną do uzyskania produktu.
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Wnioskowanie w Kasie o produkt pożyczkowy o nazwie „Pożyczka Kolekcjonerska” jest możliwe nie wcześniej
niż w dniu spełnienia przez Uczestnika Promocji warunków obu Etapów (Pierwszego i Drugiego) Promocji.
REKLAMACJE
I. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika
Promocji.
II. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika Promocji:
a. listownie – na adres korespondencyjny Organizatora Promocji,
b. pisemnie – w Placówce.
III. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty wpływu do Organizatora Promocji.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym
Uczestnik zostanie poinformowany oraz o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.
IV. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy
złożenia reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
I.

Przystąpienie do Promocji oznacza,
w niniejszym Regulaminie i je akceptuje.

iż

Uczestnik

zapoznał

się

z

zasadami

określonymi

II.

Warunkiem nabycia członkostwa w Kasie jest podpisanie deklaracji członkowskiej Kasy, podpisanie
deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) oraz wniesienie opłat
członkowskich w łącznej kwocie 4 PLN, tj. wpisowego (1 PLN), wkładu (1 PLN), udziału (1 PLN) oraz części
składki rocznej na SKEF (1 PLN), pobieranej po każdym kwartale roku kalendarzowego.

III.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma Regulamin IKS, Regulamin
świadczenia usługi e- skok, Regulamin udzielania kredytów i pożyczek darmowych oraz przepisy ogólnie
obowiązującego prawa.

IV.

Udział w niniejszej Promocji wyłącza możliwość uczestnictwa w innych konkursach
lub promocjach, organizowanych przez Kasę, w których jednym z warunków jest nabycie członkostwa
w Kasie.

V.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podania przyczyny.

VI.

Organizator poinformuje o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu Promocji na swojej stronie
internetowej.

VII.

Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji.

VIII.

Regulamin Promocji jest dostępny w placówkach Kasy i na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl
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Załącznik nr 1„Dyspozycja przelewu wynagrodzenia/ świadczenia na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy”

DYSPOZYCJA PRZELEWU
WYNAGRODZENIA / ŚWIADCZENIA NA RACHUNEK
OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY

DYSPOZYCJA PRZELEWU
WYNAGRODZENIA / ŚWIADCZENIA NA RACHUNEK
OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY

Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………………………….......................
adres
PESEL

Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………………………….......................
adres
PESEL

zatrudniony(a) w/otrzymujący(a) świadczenie z
..............................................................................................……………………………………………………

zatrudniony(a) w/otrzymujący(a) świadczenie z
..............................................................................................……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………...................
nazwa i adres zakładu pracy / płatnika świadczenia*

……………………………………………………………………………………………………………...................
nazwa i adres zakładu pracy / płatnika świadczenia*

Wnoszę o dokonywanie, co miesiąc przez zakład pracy / ZUS / ………………………………..………………………*

Wnoszę o dokonywanie, co miesiąc przez zakład pracy / ZUS / ………………………………..………………………*

przelewów całości/części ……………………………………………………………….mojego wynagrodzenia/

przelewów całości/części ……………………………………………………………….mojego wynagrodzenia/

(nazwa świadczenia) …………………………………………o numerze……………………………………….*

(nazwa świadczenia) …………………………………………o numerze……………………………………….*

na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w SKOK Stefczyka o numerze:

na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w SKOK Stefczyka o numerze:

począwszy od ……………………………………………..
miesiąc i rok

począwszy od ……………………………………………..
miesiąc i rok

……………………………............
miejscowość

………. ………….
data

……………………………............
miejscowość

………………………………
podpis członka KASY
*niepotrzebne skreślić
R/F/Dysp-Przelew-Wynagr/1.3

………. ………….
data
………………………………
podpis członka KASY

*niepotrzebne skreślić
R/F/Dysp-Przelew-Wynagr/1.3

4

