
1 

 

Regulamin promocji „Tankuj korzyści z Toyota Bank” 

(„Regulamin”) 
 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem działań promocyjnych pod hasłem „Tankuj korzyści z Toyota Bank” zwanych dalej 
„Promocją”, składających się z: 

a. Akcji promocyjnej „100 dni z premią” zwanej dalej „Akcją Lokata” lub „Akcją”; 

b. Konkursu „Tankuj korzyści z nagrodami” zwanego dalej „Konkursem”  

oraz fundatorem premii i nagród jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 
47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Partnerem Akcji i Konkursu oraz organizatorem promocji pod nazwą „Tankuj korzyści do pełna” jest 

Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 51233, kapitał zakładowy w wysokości 
71.000.000 zł wpłacony w całości NIP: 521-30-92-922,  zwana dalej „Partnerem” lub „Bankiem”. 

3. Akcja mająca na celu promocję produktów Partnera, zostanie przeprowadzona na stronach serwisu 

internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: tankujkorzysci.zpremia.pl, zwanego 

dalej „Serwisem”, za pomocą dedykowanej do tego celu aplikacji promocyjnej, zwanej dalej „Aplikacją”. 
Akcja trwa od 28.01.2016 roku do 29.02.2016 roku.  

4. Poprzez uczestnictwo w „Akcji Lokata” uzyskuje się możliwość otrzymania jednorazowej Premii: 

a. 100 zł za założenie lokaty „Plan depozytowy na 100 dni” na minimum 10 000 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy zł) dla Nowego Klienta Banku określonego w §2, pkt I, ust. 1, lit. b pkt ii) Regulaminu. 

b. 50 zł za założenie lokaty „Plan depozytowy na 100 dni” na minimum 10 000 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy zł) dla Obecnego Klienta Banku, określonego w §2, pkt. I, ust. 1 , lit. b pkt i) Regulaminu. 

5. Uczestnik, który weźmie udział w „Akcji Lokata” uzyskuje możliwość otrzymania jednorazowej 
Premii dodatkowej w wysokości 10 zł po spełnieniu warunków określonych w §2, pkt. III. 

6. Konkurs „Tankuj korzyści z nagrodami” polegający na stworzeniu hasła promującego korzystanie z oferty 
Toyota Bank w Promocji „Tankuj korzyści z Toyota Bank” zostanie przeprowadzony na stronach serwisu 
internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: tankujkorzysci.zpremia.pl, zwanego 

dalej „Serwisem”. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 28.01.2016 roku do 27.09.2016 roku, 

przy czym swój udział w Konkursie można zgłosić w okresie od 28.01.2016 roku do 20.05.2016 roku.  

7. Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji, określa prawa i obowiązki jej Uczestników. 

8. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu. 

9. Przystępując do Promocji Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym 
Regulaminie.  

 

http://tankujkorzysci.zpremia.pl/
http://tankujkorzysci.zpremia.pl/
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§2 ”AKCJA LOKATA” 

 

I. Uczestnictwo w ”Akcji Lokata” 

 

1. Uczestnikami „Akcji Lokata” mogą być: 

a. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak 
również spełniające warunki określone w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów dotyczące 
produktów Partnera, zamieszczonym na stronie Partnera pod adresem:  
http://www.toyotabank.pl/_files/new/TBP_regulamin_dla_konsumentow18122011_01012016.pdf; 

b. osoby, które spełnią jeden z poniższych wymogów: 

i)  posiadają aktywne Konto Jedyne w Banku otwarte w ramach poprzednich akcji 

organizowanych wspólnie przez Organizatora i Bank (Obecni Klienci Banku):  

1) Akcja „Lokata Toyota Bank z premią” URL: lokata35.zpremia.pl; 

2) Akcja „SUPER DUET” URL: lokata325.zpremia.pl; 

3) Akcja Promocja „SUPER DUET edycja 2” URL: lokata6m.zpremia.pl; 

4) Akcja „SUPER DUET edycja 3” URL: lokata.zpremia.pl; 

5) Akcja „Bądź aktywny – załóż nowy depozyt” URL: aktywni.zpremia.pl; 

ii)  nie posiadają i nie posiadały w okresie od 07.04.2015 roku do dnia 27.01.2016 roku Konta 

Jedynego w Banku  (Nowi Klienci Banku) 

(zwani dalej „Uczestnikami”). 

2. Uczestnikami „Akcji Lokata” nie mogą być: 

a. pracownicy/współpracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo;  

b. pracownicy Partnera; 

c. osoby, które w okresie od 07.04.2015 roku do 27.01.2016 roku rozwiązały z Bankiem umowę 
o prowadzenie Konta Jedynego; 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, 
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji. 

 

II. Warunki  „Akcji Lokata” 

 

1. Uczestnik, w celu przystąpienia do „Akcji Lokata” powinien spełnić jeden z dwóch 
przedstawionych poniżej warunków: 

 

a. Obecny Klient Banku, aby otrzymać Premię w wysokości 50 zł zobowiązany jest spełnić łącznie 
następujące warunki: 

http://www.toyotabank.pl/_files/new/TBP_regulamin_dla_konsumentow18122011_01012016.pdf
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i. w terminie od dnia 28.01.2016 roku do dnia 29.02.2016 roku na stronie Serwisu URL: 

tankujkorzysci.zpremia.pl zarejestrować się w Aplikacji podając adres email, potwierdzić 
uczestnictwo w „Akcji Lokata” klikając w aktywny link udostępniony w wiadomości email 
przesłanej na podany uprzednio adres, następnie ponownie zalogować się w Aplikacji 
i wybrać z dostępnego menu opcję „Mam Konto Jedyne w Toyota Bank”. Następnie kliknąć 
udostępniony link, który przekieruje Uczestnika na stronę Partnera; 

ii. na stronie Partnera wyrazić zgodę na przekazywanie przez Bank Organizatorowi informacji 
objętych tajemnicą bankową, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w szczególności 
przyznawania oraz wydawania premii i nagród Klientom Banku, będącym Uczestnikami 
Promocji; 

iii. za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej na stronie Partnera pod adresem: 
konto.toyotabank.pl do dnia 28.03.2016 roku zwiększyć saldo posiadanych na dzień 

27.01.2016 r. depozytów poprzez założenie co najmniej jednej lokaty Plan Depozytowy 

na 100 dni - do otrzymania premii wymagane jest założenie lokaty na kwotę minimum 10 000 

zł. UWAGA: Oprocentowanie lokaty w wysokości 2,75% gwarantowane jest przez cały okres 

jej trwania;  

iv. utrzymać saldo depozytów, które Obecny Klient Banku posiada w Banku z dnia 27.01.2016 

roku przez co najmniej 30 dni licząc od dnia założenia lokaty Plan Depozytowy na 100 dni; 

v. utrzymać wymagane saldo na lokacie Plan Depozytowy na 100 dni założonej w ramach 
niniejszej „Akcji Lokata” przez co najmniej 70 dni.  

 

b. Nowy Klient Banku, aby otrzymać Premię w wysokości 100 zł zobowiązany jest spełnić łącznie 
następujące warunki: 

i. w terminie od dnia 28.01.2016  roku do dnia 29.02.2016 roku na stronie Serwisu URL: 

tankujkorzysci.zpremia.pl zarejestrować się w Aplikacji podając adres email oraz potwierdzić 
uczestnictwo w „Akcji Lokata” klikając w aktywny link udostępniony w wiadomości email 
przesłanej na podany uprzednio adres, następnie ponownie zalogować się w Aplikacji 
i wybrać z dostępnego menu opcję „Nie mam Konta Jedynego w Toyota Bank”; 

ii. kliknąć w aktywny link udostępniony w Serwisie, który przekieruje Uczestnika na stronę 
serwisu Partnera, dostępną pod adresem: URL: wnioski.toyotabank.pl; 

iii. przejść przez następujący proces założenia produktów Partnera: 

1) wypełnić wymagane dane w formularzu w celu złożenia wniosku o Konto Jedyne. 

Wymagane dane to m. in.: dane osobowe, numer  dowodu osobistego, dane adresowe 

i kontaktowe. Prawidłowe wypełnienie formularza jest potwierdzane przez Bank poprzez 
wysłanie na wskazany adres e-mail Uczestnika potwierdzenia złożenia wniosku o Konto 

Jedyne wraz z numerem wniosku oraz datą złożenia; 

2) wyrazić zgodę we wniosku na przesyłanie informacji handlowych o ofercie Banku 

za pomocą poczty elektronicznej i wiadomości SMS, oraz na przetwarzanie danych 

za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego 
Banku; 

3) wyrazić zgodę we wniosku na przekazywanie przez Bank Organizatorowi informacji 

objętych tajemnicą bankową, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji, w szczególności 
przyznawania oraz wydawania premii i nagród Klientom Banku, będącym Uczestnikami 
Promocji; 

http://tankujkorzysci.zpremia.pl/
http://tankujkorzysci.zpremia.pl/
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4) w ciągu 2 dni roboczych od złożenia wniosku Bank skontaktuje się z Uczestnikiem 
na podany we wniosku numer telefonu, potwierdzi złożenie wniosku i umówi Uczestnika 
na wizytę kuriera w celu podpisania umowy Konta Jedynego. Następnie w ciągu 3 dni 
roboczych od daty potwierdzenia złożenia wniosku, Bank za pośrednictwem kuriera 
wysyła  umowę na wskazany we wniosku adres. Po podpisaniu umowy Bank potwierdza 

uruchomienie Konta Jedynego poprzez wysłanie wiadomości sms na nr telefonu 

Uczestnika podany we Wniosku; 

5) w terminie do dnia 28.03.2016 roku założyć za pośrednictwem Systemu Bankowości 
Elektronicznej co najmniej jedną lokatę „Plan Depozytowy na 100 dni” - wymagana kwota 

do otrzymania premii to zasilenie lokaty kwotą minimum 10 000 zł. UWAGA: 

Oprocentowanie lokaty w wysokości 2,75% gwarantowane jest przez cały okres jej 
trwania;   

6) utrzymać założoną lokatę wskazaną powyżej przez co najmniej 70 dni licząc od dnia jej 
założenia. 

 

2. Lokatę „Plan Depozytowy na 100 dni” Uczestnik może założyć po uruchomieniu Konta Jedynego poprzez 
System Bankowości Elektronicznej Banku. Do otrzymania premii konieczne jest założenie co najmniej 
jednej lokaty „Plan Depozytowy 100 dni na kwotę minimum 10 000 zł. Liczba założonych lokat nie wpływa 
na wysokość premii przyznawanej w Akcji. 

 

III. Warunki otrzymania Premii dodatkowej 

Uczestnik określony w §2 pkt. I., aby otrzymać jednorazową Premię dodatkową w wysokości 10 zł, 
zobowiązany jest: 

a. wziąć udział w „Akcji Lokata” tj. spełnić warunki określone w §2, pkt. II. Regulaminu; 

b. zarejestrować się w promocji Partnera pod nazwą: „Tankuj korzyści do pełna”,  poprzez wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego na stronie Partnera dostępnej pod adresem URL: http://toyotabank.pl/tankuj-

korzysci/ lub kontakt z Infolinią Partnera nr telefonu 801 900 700 jednak nie później niż do dnia 
28.03.2016 roku. Regulamin promocji „Tankuj korzyści do pełna” jest dostępny na stronie Partnera pod 
adresem: https://www.toyotabank.pl/promocja2016.pdf. 

 

IV. Premia  i Premia dodatkowa 

1. Rozstrzygnięcie „Akcji Lokata” (powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania Premii) nastąpi do dnia 
14.06.2016 roku. O przyznaniu Premii i Premii dodatkowej uczestnik Akcji zostanie powiadomiony przez 

Organizatora poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przy rejestracji w Aplikacji. 

Warunkiem otrzymania Premii i Premii dodatkowej jest łączne spełnienie warunków wskazanych 

w §2 Regulaminu. 

2. Uczestnicy Akcji, którzy spełnią warunki określone w §2, pkt. I. i II.  Regulaminu otrzymają jednorazową 
Premię, która zostanie przekazana na Konto Jedyne Uczestnika w Banku.  

3. Uczestnicy Akcji, którzy spełnią warunki określone w §2 pkt. IV. Regulaminu otrzymają jednorazową 
Premię dodatkową, która zostanie przekazana na Konto Jedyne Uczestnika w Banku.  

4. Do dnia 14.06.2016 roku Organizator powiadomi Uczestników o przyznaniu Premii oraz Premii dodatkowej, 
przesyłając wiadomość e-mail, na adres wskazany przez Uczestnika. 

http://toyotabank.pl/tankuj-korzysci/
http://toyotabank.pl/tankuj-korzysci/
https://www.toyotabank.pl/promocja2016.pdf
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5. Premia wraz z Premią dodatkową zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do dnia 30.06.2016 

roku jednym przelewem na Konto Jedyne Uczestnika. 

6. Uczestnik zobowiązany jest posiadać aktywne Konto Jedyne w Banku do dnia wypłaty Premii i Premii 
dodatkowej, tj. co najmniej do dnia 30.06.2016 roku.  

7. Po otrzymaniu powiadomienia od Organizatora o zakwalifikowaniu do otrzymania Premii oraz Premii 

dodatkowej Uczestnik do dnia 21.06.2016 roku powinien zalogować się w Aplikacji URL: 

tankujkorzysci.zpremia.pl i uzupełnić następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer swojego 
aktywnego Konta Jedynego (na który zostanie przekazana premia) oraz adres zamieszkania. 

8. Premia oraz Premia dodatkowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, 
bez możliwości przekazania jej równowartości innemu Uczestnikowi lub zamiany na inną formę premii. 

9. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że ich działania są niezgodne 
z Regulaminem lub przepisami prawa, lub których działanie ma na celu niezgodną z Regulaminem 

ingerencję w mechanizm „Akcji Lokata” lub próbie takich działań, mogą zostać wykluczeni z danej Akcji. 

10. Organizator zastrzega, iż wnioski o zawarcie umowy dotyczącej Konta Jedynego składane z innego źródła 
w Internecie, niż za pośrednictwem Serwisu, jak również wnioski złożone po 29.02.2016 roku nie będą 
brały udziału w „Akcji Lokata”.  

 

V. Główne cechy produktów 

Konto Jedyne 

a. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony wraz rachunkiem oszczędnościowym, 
b. waluta: PLN, 

c. oprocentowanie: zmienne, 

d. kapitalizacja odsetek: miesięczna. 

Lokata Plan Depozytowy na 100 dni 

a. waluta: PLN; 

b. minimalna kwota jednej lokaty: 3 000 zł;  
c. maksymalna kwota jednej lokaty: 10 000 zł; 
d. maksymalna ilość lokat dla jednego klienta wynosi 7 na maksymalną łączną kwotę 70 000 zł (w przypadku 

Konta Wspólnego współposiadacze mogą posiadać jednocześnie 7 lokat); 
e. okres lokaty: 100 dni; 

f. oprocentowanie: 2,75% stałe;  
g. kapitalizacja odsetek: na koniec okresu lokaty; 

h. w przypadku zerwania lokaty przed terminem Bank nie wypłaca odsetek; 
i. możliwość założenia lokaty tylko z kanału elektronicznego Systemu Bankowości Elektronicznej. 

 

 

VI. Rezygnacja z uczestnictwa w ”Akcji Lokata” 

 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w „Akcji Lokata” w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych 

od rejestracji w Aplikacji bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. 

2. Rezygnacja z „Akcji Lokata”, zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia jednoznacznego oświadczenia 
na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Oświadczenie powinno zostać wysyłane pocztą 
na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

tankujkorzysci@bankzpremia.pl.  

http://aktywni.zpremia.pl/
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VII. Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją prosimy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem 
do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres 
tankujkorzysci@bankzpremia.pl.   

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. 

Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. 

 

 

§3  KONKURS „TANKUJ KORZYŚCI Z NAGRODAMI” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs „Tankuj korzyści z nagrodami” zostanie przeprowadzony w okresie od 28.01.2016 roku 

do 27.09.2016 roku na stronach Serwisu i polega na stworzeniu hasła promującego korzystanie z oferty 
Banku w Promocji „Tankuj korzyści z Toyota Bank”. 

2. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określa §3 niniejszego 

Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających 
ochronę konsumentów. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu. 
 

 

II. Uczestnictwo w Konkursie 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być: 

a. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak 
również spełniające warunki określone w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów dotyczące 
produktów Partnera, zamieszczonym na stronie Partnera pod adresem:  

http://www.toyotabank.pl/_files/new/TBP_regulamin_dla_konsumentow18122011_01012016.pdf;; 

b. osoby, które posiadają aktywne Konto Jedyne w Banku; 

c. osoby, które spełniły warunki określone w §2 Regulaminu; 

d. osoby aktywnie uczestniczące w promocji organizowanej przez Partnera pod nazwą „Tankuj korzyści 
do pełna” 

(zwani dalej „Uczestnikami Konkursu”). 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 

a. pracownicy/współpracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo;  

b. pracownicy Partnera. 

 

III. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Uczestnik swój udział w Konkursie może zgłosić w okresie od 28.01.2016 roku do 20.05.2016 roku. 

2. Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki: 

mailto:tankujkorzysci@bankzpremia.pl
http://www.toyotabank.pl/_files/new/TBP_regulamin_dla_konsumentow18122011_01012016.pdf
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a. wziąć udział w „Akcji Lokata” oraz spełnić warunki dotyczące wypłaty Premii, zgodnie 
z §2 Regulaminu;  

b. do 28.03.2016 roku zarejestrować się w promocji Partnera pod nazwą „Tankuj korzyści do pełna” 
poprzez URL: http://toyotabank.pl/tankuj-korzysci/ lub kontakt z Infolinią Partnera nr telefonu 

801 900 700, oraz spełnić warunki dotyczące wypłaty Premii dodatkowej określone w §2, pkt. III;  

c. do 20.05.2016 zalogować się w Aplikacji URL: tankujkorzysci.zpremia.pl, i wpisać propozycję hasła 
promującego korzystanie z oferty Toyota Bank w Promocji „Tankuj korzyści z Toyota Bank” – 

zwanego dalej „Hasłem konkursowym” lub „Hasłem”. Długość Hasła konkursowego nie może 
przekraczać 250 znaków, licząc razem ze spacjami. Hasło nie może być wulgarne, obraźliwe, 
ani naruszać praw osób trzecich i zasad współżycia społecznego;  

d. utrzymać  aktywne Konto Jedyne do dnia wyłonienia zwycięzców;  

e. aktywnie korzystać z promocji pod nazwą „Tankuj korzyści do pełna” organizowanej przez 
Partnera, tj. co najmniej w 3 dowolnych miesiącach w okresie od 28.01.2016 do 31.08.2016 

spełnić warunki niezbędne do wypłaty zwrotu za tankowanie w promocji pod nazwą „Tankuj 
korzyści do pełna”, przy czym żaden z powyższych zwrotów nie może zostać anulowany. 

Regulamin promocji „Tankuj korzyści do pełna” jest dostępny na stronie Partnera pod adresem: 
https://www.toyotabank.pl/promocja2016.pdf.  

3. Po przesłaniu Hasła konkursowego w sposób określony w ust. 1, lit. c) powyżej uczestnik otrzyma 
od Organizatora wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 
do Konkursu.  

4. W Haśle konkursowym przesłanym w sposób określony w ust. 1, lit. c) powyżej, po dniu 20.05.2016 

uczestnik nie może dokonywać żadnych zmian. 

5. Za moment dokonania zgłoszenia Hasła konkursowego w sposób określony w ust. 1, lit. c) powyżej 
uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.  

6. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno hasło i może być mu przyznana jedna nagroda 
spośród wskazanych w §3, pkt. V.  

7. Poprzez zgłoszenie Hasła do Konkursu w sposób określony powyżej uczestnik Konkursu oświadcza, 

że Hasło konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, 
w tym praw autorskich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Hasła 
konkursowego do Konkursu. 

8. Hasło konkursowe może zostać opublikowane na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu 

utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych 
wydawanych przez Organizatora oraz Partnera, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio 
z Konkursem.  

9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad. 

 

IV. Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową tylko spośród Uczestników Konkursu, 
którzy spełnią warunki wymienione w §3, pkt.  II i III Regulaminu. 

2. Spośród zgłoszeń konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone 
w §3 Regulaminu, Komisja Konkursowa wybierze: 

http://toyotabank.pl/tankuj-korzysci/
http://tankujkorzysci.zpremia.pl/
https://www.toyotabank.pl/promocja2016.pdf
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a. 5 zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę I stopnia, których Hasła zostaną uznane za najciekawsze; 

b. 50 zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę II stopnia; 

c. 50 zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę III stopnia. 

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Partnera. 

4. Wyłaniając zwycięzców, Komisja Konkursowa będzie się kierować w szczególności poziomem 
merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac. 

5. Do dnia 27.09.2016 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi 

o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany Aplikacji. 

6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie do dnia 03.10.2016 roku wysłać pocztą 
elektroniczną na adres e-mail podany w powiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne 
do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu. 

 

V. Nagrody w Konkursie 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

a) nagroda I stopnia: zestaw obejmujący nagrodę główną tj. Kamerę GoPro Hero 4 Silver oraz 
nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej; 

b) nagroda II stopnia: Tablet Acer B1-770; 

c) nagroda III stopnia: książka „500 zdań polskich” Jerzego Bralczyka.  

2. Przed wydaniem dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w ust 1 lit. a) powyżej Organizator potrąci 
kwotę w wysokości 10% łącznej wartości wszystkich nagród jakie otrzymał dany laureat (obejmującej 
podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach. 
 

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Organizatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, 
bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

4. Z chwilą wydania nagrody określonej w ust. 1 powyżej, Organizator i Partner nabywają majątkowe prawa 
autorskie do nagrodzonej pracy konkursowej zwycięzcy wraz z wyłącznym prawem do wykonywania 

i do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, 
nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia nagrodzonego uczestnika. Przeniesienie praw nastąpi 
na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej: publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (w tym: obrazem lub 
obrazem i dźwiękiem, przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie, telefonicznie 

i telekomunikacyjnie, na platformach cyfrowych i innych), a także publiczne udostępnianie utworu 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (także 
w systemach „on-demand” („na żądanie”), w tym zarówno w sieciach przewodowych lub 
bezprzewodowych, powszechnie dostępnych, jak i dostępnych po spełnieniu określonych warunków, 
a także w sieciach zamkniętych, nadto we wszystkich technikach i technologiach, w tym m. in.: 

w sieciach informatycznych – internecie, intranecie i innych, w sieciach telekomunikacyjnych 

i teleinformatycznych obejmujących technologie GSM, GPRS, UMTS i pozostałe  (przy wykorzystaniu 
m.in. WAP, MMS, EMS, IVR itp.), a także publiczne udostępnianie utworu poprzez telewizję mobilną, 
w tym w technologii DVB-H. 

Przy czym, wykorzystanie utworów na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji będzie mogło 
następować w następujących formach: rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub 
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w dziełach innych podmiotów, a także w połączeniu z dziełami innych podmiotów, po opracowaniu przy 
zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal 

i proporcji, czcionek, po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu 
śródtytułów,  podtytułów. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej nie będzie ograniczone pod 
względem celu rozpowszechniania utworów, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym, a prawa 
te mogą być przenoszone na inne podmioty beż żadnych ograniczeń. 

5. Nagrody zostaną wysłane pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika 
wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z §3 pkt. IV ust. 6.  

6. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko nagrodę przewidzianą Regulaminem. 

 

VI. Prawo do odstąpienia od udziału w Konkursie 

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do odstąpienia od udziału w Konkursie w terminie 14 dni od dnia 
przystąpienia do Konkursu tj. od dnia dokonania zgłoszenia w sposób określony w § 3 pkt III ust. 1 – 3. 

2. Uczestnik Konkursu może skorzystać z prawa do odstąpienia od udziału w Konkursie składając 
jednoznaczne oświadczenie i wysyłając to oświadczenie pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 

Warszawa lub pocztą elektroniczną np. na adres tankujkorzysci@bankzpremia.pl, lub faksem na numer 

(22) 555 54 44 przed upływem terminu określonego w ust. 1. Uczestnik może złożyć powyższe 
oświadczenie korzystając ze wzoru formularza, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Skorzystanie ze wzoru nie 
jest jednak obowiązkowe. 

3. Wzór formularza: 

Ja ............................................................ 

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od udziału w Konkursie pod nazwą „............................” 

Data zgłoszenia udziału w Konkursie: ................... 

Imię i nazwisko uczestnika .................. 

Adres uczestnika ................. 

Podpis uczestnika (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ............................. 

Data .......................... 

4. Jeżeli z prawa do odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie skorzysta zwycięzca Konkursu, Komisja 
Konkursowa w terminie w 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia uczestnika 
o  odstąpieniu od udziału w Konkursie, wskaże nowego zwycięzcę Konkursu, o czym poinformuje na stronie 
konkursowej. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia §3 pkt IV i V 
Regulaminu. 

VII. Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem prosimy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem 
do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres 
tankujkorzysci@bankzpremia.pl.   

mailto:tankujkorzysci@bankzpremia.pl
mailto:tankujkorzysci@bankzpremia.pl
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2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. 
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. 

 

 

§4 Ochrona danych osobowych 
 

1. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Promocji, będą wykorzystywane wyłącznie w celach 
związanych z realizacją Promocji przez Organizatora, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, 
także dla celów marketingowych Organizatora. 

2. Dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, będą wykorzystywane również w celu 
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

3. Dane osobowe Uczestników Promocji i Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi 
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 

poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 
00-732 Warszawa. 

4. Uczestnik Promocji i Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. 

 

§5 Informacje dotyczące sposobu kontaktowania się  
Uczestnika z Organizatorem 

 

Prosimy o kontakt na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa, adres poczty elektronicznej 

do kontaktu: tankujkorzysci@bankzpremia.pl, numer telefonu do kontaktu +48 22 555 53 21 (opłata za zwykłe 
połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych). 

 

§6 Podatki 
 

Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U z 2000 nr 14, poz. 176 ze zm.), Premie i Nagrody do kwoty 760 zł są wartością wolną 
od podatku dochodowego. Gdy suma nagrody pieniężnej i wartości nagrody rzeczowej przyznanej przekroczy 
kwotę 760 zł brutto, laureat otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto sumy tych 
nagród. Przed wydaniem dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej Organizator potrąci kwotę w 
wysokości 10% łącznej wartości wszystkich nagród jakie otrzymał dany laureat (obejmującej podatek 
od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach. 

 

mailto:tankujkorzysci@bankzpremia.pl

