REGULAMIN
Promocji 1000 punktów powitalnych dla debetowych kart płatniczych MasterCard PAYBACK
______________________________________________
§ 1.
Organizator Promocji
Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11,
50-950 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000008723, NIP 896005673, kapitał zakładowy i wpłacony 730 760 130
zł, zwaną dalej „Organizatorem”.
§ 2.
Definicje
1. Organizator - Bank Zachodni WBK S.A.;
2. Uczestnik Promocji / Uczestnik - osoba określona w § 3.;
3. Promocja – sprzedaż kart płatniczych MasterCard PAYBACK z nagrodami określonymi w ust. 7
niniejszego paragrafu;
4. Program PAYBACK – program lojalnościowy, opierający się na zasadach sprzedaży premiowej,
w ramach którego, w związku z nabyciem określonych produktów lub usług partnerów Programu
PAYBACK zostają przyznane punkty PAYBACK. Szczegółowe zasady funkcjonowania Programu
oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania punktów PAYBACK
są określone w dokumencie „Warunki uczestnictwa w Programie PAYBACK” umieszczonym
na stronie internetowej www.payback.pl;
5. Punkty PAYBACK – punkty przyznawane w związku z nabywaniem produktów lub usług partnerów
Programu PAYBACK, w tym gromadzonych przy użyciu kart płatniczych MasterCard PAYBACK;
6. Karta płatnicza MasterCard PAYBACK – debetowa, partnerska karta płatnicza wydana przez
Organizatora w ramach Programu PAYBACK:
- karta MasterCard PAYBACK lub
- karta MasterCard PAYBACK Multi lub
- SuperKarta MasterCard PAYBACK;
7. Nagroda - 1000 powitalnych punktów PAYBACK.
8. Transakcja bezgotówkowa - dokonanie za pomocą Karty bezgotówkowej płatności za towary
lub usługi w terminalu POS, w tym zasilenie konta telefonu pre-paid w bankomacie oraz transakcje
na odległość niewymagające fizycznego przedstawienia Karty, takie jak: telefoniczne, mailowe,
pocztowe i przez Internet (z wyjątkiem transakcji związanych z hazardem - zakupy w kasynach
internetowych, czyli transakcje typu quasi-cash)oraz transakcje zbliżeniowe i transakcje typu CAT;
9. Terminal POS - urządzenie, którego integralną część może stanowić czytnik zbliżeniowy, służące
do dokonywania w punktach akceptujących karty płatnicze transakcji bezgotówkowych i gotówkowych
poprzez odczytanie danych karty z paska magnetycznego, mikroprocesora lub anteny zbliżeniowej
wbudowanej w kartę.
§ 3.
Uczestnicy
Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, która złoży wniosek w celu zawarcia
z Organizatorem umowy o Kartę płatniczą MasterCard PAYBACK do rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, zgodnie z „Zasadami wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK dla ludności”
(„Uczestnik”).
§ 4.
Warunki Promocji
1. Promocja trwa od dnia 1 stycznia 2012r. do 31 marca 2012r.
2. Do otrzymania Nagrody uprawnieni są Uczestnicy, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a) w okresie trwania Promocji, określonym w ust. 1 powyżej, złożą wniosek o Kartę płatniczą
MasterCard PAYBACK do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w dowolnej placówce
Organizatora, na stronie www.bzwbk.pl / www.payback.bzwbk.pl lub telefonicznie pod numerem
1 9999* oraz
b) w okresie trwania Promocji, określonym w ust. 1 powyżej, zawrą z Organizatorem umowę o Kartę
płatniczą MasterCard PAYBACK oraz
c) w okresie od dnia zawarcia umowy, o której mowa w pkt b) do ostatniego dnia trzeciego miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarto tę umowę, dokonają co najmniej
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6 transakcji bezgotówkowych i zostaną one rozliczone przez Organizatora w tym okresie
(przykład: dla umowy zawartej 4 stycznia okres na dokonanie i rozliczenie transakcji przez
Organizatora to 4 stycznia – 30 czerwca)
Nagrody funduje Organizator.
Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który spełnił warunki określone w ust. 2 niniejszego
paragrafu, poprzez zasilenie jego konta punktowego PAYBACK sumą 1000 punktów PAYBACK
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki, o których mowa
w ust. 2 powyżej.
Wartość Nagrody jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21
ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000 r.
Nr 14, poz.176 z późn. zm.).
Każdy Uczestnik może otrzymać Nagrodę za wydanie jedynie:
a) pierwszej karty MasterCard PAYBACK lub
b) pierwszej karty MasterCard PAYBACK Multi lub
c) pierwszej SuperKarty MasterCard PAYBACK

§ 5.
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników w placówkach Banku,
Centrum Bankowości Telefonicznej i Elektronicznej (tel. 1 9999 – opłata wg stawek operatora) lub
formie pisemnej na adres: BZ WBK S.A., Obszar Direct Banking, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań, z
dopiskiem „Promocja 1000 punktów powitalnych dla kart debetowych płatniczych MasterCard
PAYBACK”. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres do korespondencji
Uczestnika, numer PAYBACK, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Organizator
rozpatrzy reklamację i powiadomi Uczestnika w formie pisemnej o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni
od daty otrzymania reklamacji na adres do korespondencji podany przez Uczestnika.
2. Reklamacje dotyczące naliczania punktów PAYBACK w ramach Promocji mogą być składane przez
Uczestników w formie pisemnej na adres: PAYBACK Polska, Mszczonowska 36, 96-200 Rawa
Mazowiecka lub telefonicznie pod numerem 0801 044 440 (Pon. - Sob.: 8:00 – 19:00, koszt
połączenia 35 gr/min).
§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Promocji w siedzibie Organizatora, a do dnia
10.07.2012 r. także na stronach internetowych www.bzwbk.pl.
2. Bank Zachodni WBK S.A., jako Organizator i administrator danych, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, że w okresie trwania Promocji będzie
przetwarzał dane osobowe Uczestników, w celu: realizacji Promocji oraz przyznania Nagród.
3. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jego prawidłowy przebieg.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
6. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
7. Uczestnik Promocji może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
8. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem
Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000
zł.

