REGULAMIN PROMOCJI

POLEĆ NAS VI
Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w Promocji POLEĆ NAS VI, zwanej dalej
„Promocją”.
§1 ORGANIZATOR PROMOCJI
Wyłącznym organizatorem Promocji jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka
Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy 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 SKOK Stefczyka.
§2 DEFINICJE OGÓLNE
POLEĆ NAS VI – szósta edycja Promocji Poleć nas
Placówka Kasy – lokalizacja, w której prowadzona jest działalność polegająca na doprowadzeniu
do zawarcia umów o świadczenie usług finansowych z Kasą oraz umów o członkostwo w Kasie,
w której jest prowadzona obsługa kasowa, sprzedaż pożyczek/kredytów, obsługa depozytowa i inne
produkty finansowe oferowane przez Kasę dla Członków Kasy. Działalność powyższa prowadzona jest
przez podmiot świadczący usługi w zakresie pośrednictwa finansowego produktów i usług wyłącznie na
rzecz Kasy lub innych podmiotów przez Kasę wskazanych, działający na podstawie umowy agencyjnej
Członek Kasy – osoba fizyczna, która zgodnie ze Statutem Kasy nabyła członkostwo w Kasie.
Polecający – pełnoletni Członek Kasy, zarejestrowany na Stronie dla Polecających, deklarujący chęć
wzięcia udziału w Promocji.
Pożyczka – udzielona konsumentowi przez Kasę pożyczka lub kredyt, o których mowa w art. 3 ustawy
o kredycie konsumenckim (z wyłączeniem pożyczki odnawialnej) lub kredyt hipoteczny, o którym mowa
w art. 3 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i
agentami.
Polecony – osoba fizyczna, korzystająca z Polecenia.
Polecenie – przekazanie przez Polecającego Kodu Polecającego oraz doprowadzenie przez Polecającego
innej osoby fizycznej (nie będącej w chwili Skutecznego Polecenia Członkiem Kasy) do Skutecznego
Polecenia
Skuteczne Polecenie – jeżeli jednocześnie spełnione zostały łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w
Promocji określone w § 6 - polecenie zakończone nabyciem członkostwa w Kasie, założeniem rachunku
płatniczego IKS oraz spełnieniem przez Poleconego warunku polegającego na:
− zawarciu umowy Pożyczki na kwotę minimum 1000 zł przez Poleconego albo
− odnotowaniu na jego rachunku płatniczym IKS wpływu na łączną kwotę minimum 500 zł w
terminie nieprzekraczającym 60 dni kalendarzowych od nabycia członkostwa albo
− zawarciu umowy dowolnej lokaty lub/i umowy o prowadzenie rachunku płatniczego
systematycznego oszczędzania „Książeczka” (dalej KSO) w terminie nieprzekraczającym 60 dni
kalendarzowych od nabycia członkostwa na łączną kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych) i utrzymanie jej przez okres minimum 7 dni na dowolnym rachunku członka w Kasie.
Kod Polecający (KP) – unikalny kod, który Polecający uzyskuje ze Strony dla Polecających po wpisaniu
numeru członkowskiego, 3 ostatnich cyfr z numeru PESEL oraz numer telefonu i zaakceptowaniu
Regulaminu Promocji, zgód i klauzul zamieszczonych na Stronie dla Polecających lub udostępnionych w
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Placówce. Polecający może samodzielnie wybrać opcję uzyskania Kodu Polecającego:
-

wydruk w formie graficznego kuponu,
udostępnienie Kodu Polecającego na Facebooku wraz z promocyjnym obrazkiem,
wysłanie Kodu Polecającego mailem w formie graficznego kuponu,
wysłanie Kodu Polecającego na podany w trakcie rejestracji nr telefonu.

Nagroda dla Polecającego – nagroda w wysokości 62 zł brutto (50 zł netto) wypłacana przez Kasę po
potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego za Skuteczne Polecenia na rachunek płatniczy IKS
Polecającego w Kasie. Członek Kasy może uzyskać Nagrodę dla Polecającego maksymalnie za 10
Skutecznych Poleceń, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5.
Strona dla Polecających – strona internetowa www dostępna publicznie w domenie kasastefczyka.pl,
pod adresem www.kasastefczyka.pl/konkursy/polecnas, która służy do rejestracji w Promocji, na
której znajdują się informacje dotyczące Promocji POLEĆ NAS VI. Na Stronie dla Polecających generuje
się Kod Polecający.
Uczestnik Promocji – Polecający lub Polecony.
§3 ADRESACI PROMOCJI
1.

Promocja skierowana jest do Członków Kasy, którzy w dniach od 01.01.2021 roku do 31.12.2021
roku zarejestrują się na stronie dla Polecających lub zgłoszą się do udziału w promocji w placówce
Kasy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5 Regulaminu.

2.

W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Kasy, Apella 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 Spółka z ograniczoną z
odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128, Aplitt 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 S.A. z siedzibą w Gdyni przy
ul. Legionów 126-128.
§4 CEL PROMOCJI

Celem Promocji jest rozpowszechnianie usług i produktów Kasy, w szczególności Pożyczki, rachunku
płatniczego, lokat oraz pozyskanie nowych Członków Kasy.

§5 CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§6 UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1.

Członek Kasy, aby móc wziąć udział w Promocji w charakterze Polecającego, musi spełnić łącznie
następujące warunki:
a)

Zgłosi się do Promocji:
- za pośrednictwem Strony dla Polecających,
lub
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2.

3.
4.

- w placówce;
Członek może zgłosić się do promocji następnego dnia roboczego po nabyciu członkostwa.
b) Oświadczy, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń
oraz wyraża zgodę na udział w Promocji POLEĆ NAS VI;
c) Wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im.
Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej 6 (81-455),
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsku - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000080915, REGON 190408529, NIP: 586-104-00-96 (dalej: SKOK Stefczyka * ) podanych
danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Promocji i udziału w niej oraz, w celu
realizacji postanowień Regulaminu Promocji;
d) Wyrazi zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących dla celów realizacji postanowień Regulaminu zgodnie z art. 172
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
e) Wyrazi zgodę na przetwarzanie podanych w ramach Promocji nr telefonu oraz adresu e-mail,
w tym aktualizację tych danych w systemach użytkowanych przez SKOK Stefczyka oraz
otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (np. e-mail, sms) na podany adres
e-mail/ lub na numer telefonu, wysyłanych przez SKOK Stefczyka, zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z art. 172 Ustawy
z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne;
f) Nie złożył wypowiedzenia członkostwa;
g) Poda swój aktualny numer telefonu, 3 ostatnie cyfry numeru PESEL oraz numer członkowski;
h) Nie jest pracownikiem podmiotów wymienionych w § 3 ust. 2;
i) Uzyska Kod Polecający poprzez wybrany przez siebie kanał (e-mail, sms, Facebook, wydruk w
formie kuponu).
Kasa przekazuje Polecającemu Kod Polecający przypisany do danego Członka Kasy (numeru
członkowskiego) po zarejestrowaniu się na Stronie dla Polecających, wpisaniu numeru
członkowskiego, 3 ostatnich cyfr numeru PESEL, nr telefonu, zaakceptowaniu Regulaminu i
wrażeniu zgód, o których mowa w §6 ust. 1 lit. c) – e). Wygenerowany Kod Polecający
zaprezentowany zostanie Klientowi. Na Stronie dla Polecających widoczne są opcje uzyskania
Kodu Polecającego:
a) przycisk WYDRUKUJ KP w formie graficznego kuponu,
b) przycisk UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOK – umożliwia udostępnienie KP wraz z promocyjnym
obrazkiem na Facebooku. Polecający ustawia widoczność posta na swoim profilu w
zewnętrznym serwisie internetowym Facebook według własnych preferencji dotyczących
prywatności i widoczności ustalanych w ramach serwisu internetowego Facebook
c) przycisk WYŚLIJ MAILEM – umożliwia wysłanie KP mailem w formie graficznego kuponu,
d) przycisk WYŚLIJ SMS – umożliwia wysłanie KP tylko na podany w trakcie rejestracji nr telefonu
Członka Kasy,
e) przycisk WYŚLIJ TREŚĆ - umożliwia wysłanie KP wraz z treścią wiadomości, którą Członek Kasy
może przesłać do Polecanych, tylko na podany w trakcie rejestracji nr telefonu Członka Kasy.
Polecający po uzyskaniu Kodu Polecającego może udostępnić go w wygodny dla siebie sposób.
Członek, może dokonać rejestracji na Stronie dla Polecających najwcześniej kolejnego dnia
roboczego po dniu, w którym nabył członkostwo w Kasie.
Polecony aby móc wziąć udział w Promocji w charakterze Poleconego, musi spełnić łącznie, z
zastrzeżeniem lit. c), następujące warunki:
a) W okresie trwania promocji nabędzie członkostwo w Kasie (z czym związane jest m.in.
założenie rachunku płatniczego IKS;
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b)
c)

d)

e)

f)

g)

Przedstawi w Kasie Kod Polecający najpóźniej w dniu spełnienia warunku określonego w lit.
c);
Spełni jeden z poniższych warunków:
− zawrze pierwszą po nabyciu członkostwa umowę Pożyczki z Kasą na kwotę minimum
1000 zł w terminie nieprzekraczającym 60 dni od nabycia członkostwa i nie odstąpi
od tej umowy Pożyczki, albo
− zostaną odnotowane na jego rachunku płatniczym IKS wpływy na łączną kwotę
minimum 500 zł (słownie: pięćset złotych) w terminie nieprzekraczającym 60 dni
kalendarzowych od dnia zapisania się (przyjęcia w poczet członków) do Kasy; albo
− zawrze umowę dowolnej lokaty (lokat) będącej w ofercie Kasy lub/i zawrze umowę o
prowadzenie rachunku płatniczego systematycznego oszczędzania „Książeczka”
(dalej: KSO) na łączną kwotę w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i
utrzyma tę kwotę przez okres minimum 7 dni na dowolnym rachunku członka w Kasie.
Przed spełnieniem warunku określonego w lit. c) powyżej, oświadczy, że zapoznał się z
Regulaminem i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na udział w
Promocji POLEĆ NAS VI;
Zgodnie z art. 9f ust. 1 pkt 11) Ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych wyrazi zgodę na przekazanie danych i informacji o nabyciu
członkostwa w Kasie oraz w odpowiednim przypadku o zawarciu umowy o rachunek płatniczy
IKS i zawarciu umowy Pożyczki (bez wskazania wysokości zobowiązania) lub wpływie na
rachunek płatniczy wymaganej kwoty lub zawarciu umowy lokaty/ Książeczki
Systematycznego Oszczędzania (KSO) i utrzymywaniu na niej środków (bez wskazania
dokładnych kwot i szczegółów dotyczących transakcji) osobie Polecającej przed spełnieniem
warunku określonego w lit. c) powyżej;
Wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im.
Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej 6 (81-455),
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsku - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000080915, REGON 190408529, NIP: 586-104-00-96 (dalej: SKOK Stefczyka) podanych
danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Promocji i udziału w niej oraz, w celu
realizacji postanowień Regulaminu Promocji;
Nie złożył wypowiedzenia członkostwa.

§7 ZASADY PROMOCJI
1.

Polecający poleca Poleconemu dokonanie czynności powodujących spełnienie warunków, o
których mowa w § 6 ust. 4.

2.

W przypadku Skutecznego Polecenia Polecający otrzymuje Nagrodę dla Polecającego w wysokości
62 zł brutto, po potraceniu zryczałtowanego podatku kwota 50 zł netto zostanie przelana na
rachunek płatniczy IKS Polecającego prowadzony w Kasie. Jeżeli ta sama osoba Polecana spełni
więcej niż jeden warunek, o których mowa w § 6 ust. 4 lit. c) z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich
pozostałych warunków określonych w § 6 ust. 4, Polecającemu zostanie wypłacona tylko jedna
Nagroda, o której mowa w zdaniu pierwszym.

3.

Członek Kasy może uzyskać Nagrodę dla Polecającego maksymalnie za 10 Skutecznych Poleceń, z
zastrzeżeniem § 11 ust. 5. Za polecenie jednej osoby (Poleconego) Polecający może otrzymać tylko
jedną Nagrodę, niezależnie od ilości zawartych przez Poleconego z Kasą umów o świadczenie
usług.
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4.

Uprawnienie do Nagrody dla Polecającego nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.

5.

W przypadku gdy Kasa otrzyma uprawdopodobnioną informację o tym, że Polecający lub Polecony
wykorzystuje Program w sposób naruszający przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub
godzący w dobre obyczaje czy powszechnie obowiązujące normy społeczne, a także wysyła
Polecenia do obcych osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymanie, Kasa zastrzega sobie prawo
do wykluczenia Polecającego z Promocji. W takiej sytuacji Polecający traci prawo do otrzymania
nagrody, niezależnie od tego, czy spełni pozostałe warunki opisane w Regulaminie.
§8 NAGRODY

1. Nagrodą w Promocji jest kwota 62 zł brutto.
2.

Od wartości nagrody w Promocji Kasa, jako płatnik pobierze 19% zryczałtowany podatek
dochodowy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych, a pobrany podatek wpłaci do właściwego Urzędu Skarbowego.
Uznanie konta IKS osoby Polecającej nastąpi w kwocie 50 zł netto.

3.

Polecający może udzielić maksymalnie 10 Skutecznych Poleceń, przy czym łączna kwota Nagrody
dla Polecającego nie przekroczy 620 zł brutto (500 zł netto), z zastrzeżeniem § 11 ust. 5. Za
polecenie jednej osoby (Poleconego) Polecający może otrzymać tylko jedną Nagrodę, niezależnie
od ilości zawartych przez Poleconego z Kasą umów o świadczenie usług.

4.

Nagrody wypłacane będą 1 raz w miesiącu, nie wcześniej niż 25 dnia kolejnego miesiąca po
spełnieniu wszystkich warunków przez osobę Poleconą oraz Polecającą.

5.

Nagroda dla Polecającego przysługuje w przypadku spełnienia przez Polecającego oraz
Poleconego warunków określonych w § 6, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 Regulaminu.
§9 REKLAMACJE

1.

Uczestnik Promocji może złożyć reklamację w następujący sposób: osobiście w placówkach Kasy
(ustnie lub pisemnie), pisemnie na adres korespondencyjny Kasy: ul. Legionów 126-128, 81-472
Gdynia lub dowolnej placówki Kasy lub elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego
na stronie internetowej: www.kasastefczyka.pl.

2.

Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu informacji
o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego rozpatrzenia.

3.

Reklamacje Kasa rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty ich
otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi we wskazanym
terminie, może on zostać wydłużony, o czym Kasa przekaże stosowną informację.

4.

Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty bądź w inny
uzgodniony sposób.

5.

Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji w Kasie dostępne są w placówkach Kasy oraz na
stronie internetowej: www.kasastefczyka.pl.

§10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO), Kasa informuje o tym że:
1. jest administratorem danych osobowych uczestników Promocji;
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2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (kontakt: e-mail IOD@kasastefczyka.pl,
tel.: 801 600 100**, adres korespondencyjny Kasy);
3. dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa
w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia Promocji i udziału w niej oraz w celu
realizacji postanowień Regulaminu Promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu
wypełnienia obowiązków prawnych, w -szczególności rozpatrzenia ewentualnej reklamacji na
podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu
ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami, które to działania
realizowane są w prawnie uzasadnionym interesie Kasy;
4. dane osobowe uczestników Promocji będą przechowywane przez okres zależny od celu w
jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres trwania Promocji, członkostwa w Kasie, a
po jego ustaniu - do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz przez
okres obowiązkowego przechowywania danych wskazany w przepisach ustawy o
rachunkowości;
5. uczestnicy Promocji posiadają prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
- z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), oraz prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłoszenie może
zostać dokonane bezpośrednio do inspektora ochrony danych zgodnie z pkt 2);
6. uczestnicy Promocji posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
prawa z zakresu ochrony danych osobowych;
7. podanie przez Uczestników Promocji danych osobowych i wyrażenie wszystkich zgód, o
których mowa w § 6 Regulaminu jest warunkiem udziału w Promocji. Niepodanie danych
osobowych i niewyrażenie wszystkich ww. zgód uniemożliwi udział w Promocji;
8. odbiorcami danych osobowych uczestników Promocji będą podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo* z
Kasą lub współpracujące z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności
związanych z jej działalnością statutową, tj. agenci Kasy oraz podmioty świadczące następujące
usługi: informatyczne, marketingowe, logistyczne, księgowe i inne usługi pomocnicze.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Przystąpienie do Promocji oznacza, iż Polecający zapoznał się z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie i je akceptuje.

2.

Warunkiem członkostwa w Kasie jest podpisanie deklaracji członkowskiej Kasy, podpisanie
deklaracji członkowskiej członka wspierającego Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej
(SKEF), oraz wniesienie opłat członkowskich w łącznej kwocie 4 PLN, tj. wpisowego (1 PLN), wkładu
(1 PLN), udziału (1 PLN) - pobieranych jednorazowo w związku z przystąpieniem do Kasy oraz części
składki rocznej na SKEF (1 PLN), płatnej w terminie nie później niż 40 dni od daty przystąpienia do
Kasy , a następnie miesięcznie na rachunek SKEF przez cały okres trwania członkostwa w SKEF, a
także spełnienie innych warunków określonych w Statucie Kasy.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Statut Kasy, regulaminy
określające zasady świadczenia na rzecz członków poszczególnych usług finansowych oraz
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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4.

W razie wątpliwości, Promocja POLEĆ NAS VI, stanowi odrębną promocję od Promocji „POLEĆ
NAS!” trwającej w Kasie w okresie od 1.09.2017 r. do 30.11.2017 r., od Promocji „POLEĆ NAS” II
edycja trwającej w Kasie od 01.12.2017 r. do 30.06.2018 r. oraz Promocji „POLEĆ NAS!” III edycja
trwającej w Kasie w okresie od 02.07.2018 do 31.12.2018 r., od Promocji „POLEĆ NAS!” IV edycja
trwającej w Kasie w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r., Promocji „POLEĆ NAS!” V edycja
trwającej w Kasie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i warunki poszczególnych promocji
się nie łączą, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.

Kasa zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Promocji lub ogłoszenia nowej edycji
Promocji. W przypadku nowych edycji Promocji, Polecający zarejestrowani w V edycji mogą brać
udział w Promocji bez konieczności ponownego wykonywania czynności zgłoszenia, o których
mowa w par. 6 ust. 1 a łączna kwota Nagrody dla Polecającego nie może przekroczyć kwoty 620 zł
brutto (500 zł netto) w danym roku kalendarzowym trwania Promocji.

6.

Kasa poinformuje o ewentualnym przedłużeniu Promocji na swojej stronie internetowej.
Regulamin Promocji jest dostępny w placówkach Kasy i na stronie internetowej
www.kasastefczyka.pl

* Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo z Kasą dostępny jest w
placówkach Kasy, na stronie www. kasastefczyka.pl oraz w usłudze bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka.
** koszt według taryfy operatora
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