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Regulamin promocji
„Do 60 zł za regularne płatności”

Definicje
1. Promocja − ta promocja ,,Do 60 zł za regularne płatności”
2. Bank − ING Bank Śląski S.A., który jest organizatorem Promocji, z siedzibą w Katowicach przy ul.
Sokolskiej 34, kod pocztowy 40-086; wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS numer 0000005459; NIP 634-01354-75; kapitał zakładowy 130 100 000 zł; kapitał wpłacony 130 100 000 zł, międzynarodowy kod
identyfikacyjny w systemie SWIFT (BIC) – INGBPLPW, adresie poczty elektronicznej:
info@ingbank.pl i numerze telefonu: 801 222 222, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego, z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa
3. Regulamin – ten regulamin Promocji ,,Do 60 zł za regularne płatności”
4. Uczestnik – osoba, która bierze udział w Promocji i jest klientem indywidualnym. Uczestnikami
mogą być osoby fizyczne (konsumenci) o pełnej zdolności do czynności prawnych, które
otrzymają od Banku propozycję skorzystania z Promocji (w formie wiadomości w systemie Moje
ING) oraz spełnią warunki Promocji opisane w Regulaminie. Uczestnik może być posiadaczem do
Konta.
5. Moje ING – system bankowości internetowej Moje ING
6. Konto – jedno z posiadanych przez Uczestnika Kont z Lwem: Direct, Komfort, Klasyczne, Student,
Mobi.

Cel Promocji
7. Promocja polega na nagradzaniu Uczestników za regularne realizowanie transakcji płatniczych w
formie zlecenia stałego lub polecenia zapłaty w ramach Konta. Nagrodą w Promocji jest nagroda
pieniężna. Promocja wspiera klienta w korzystaniu z produktów bankowych. Przebiega ona według
zasad, które określa Regulamin. Udział w Promocji jest dobrowolny.

Czas trwania Promocji
8. Promocja trwa od 17 września 2018 r. do 16 listopada 2018 r.

Warunki udziału w Promocji i przyznania nagrody
9. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik, który otrzyma od Banku propozycję skorzystania z Promocji (w
formie wiadomości w systemie Moje ING), musi spełnić wszystkie poniższe warunki:
1) od 17 września 2018 r. do 16 listopada 2018 r. wypełnić formularz rejestracyjny do Promocji
dostępny na stronie internetowej: www.ingbank.pl/cykl60-form
2) do 19 kwietnia 2019 r. zrealizować z Konta transakcje (jeden z trzech poniższych wariantów):
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a)

do jednego odbiorcy w dwóch z trzech następujących po sobie miesiącach w ramach
zlecenia stałego lub polecenia zapłaty – wtedy otrzyma nagrodę 20 zł, lub
b) do każdego z dwóch odbiorców w dwóch z trzech następujących po sobie miesiącach
w ramach zlecenia stałego lub polecenia zapłaty - wtedy otrzyma nagrodę 40 zł, lub
c) do każdego z trzech odbiorców w dwóch z trzech następujących po sobie miesiącach w
ramach zlecenia stałego lub polecenia zapłaty - wtedy otrzyma nagrodę 60 zł.
Przy czym w odniesieniu do powyższych punktów a-c nie zostaną uwzględnione transakcje
wycofane lub anulowane. Poza tym zlecenie stałe nie może być wykonane w ramach
płatności raty kredytu w Banku, dyspozycji Regularnego Inwestowania w Banku oraz zlecenia
stałego na inne konto w Banku, którego posiadaczem jest Uczestnik. Natomiast polecenie
zapłaty nie może być wykonane w ramach automatycznej spłaty karty kredytowej w Banku,
płatności raty kredytu w Banku.
3) do 10 maja 2019 r. posiadać wszystkie Konta, z których dokonywał transakcji biorących udział
w Promocji.
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje tylko jedna kwota nagrody w całym okresie trwania Promocji.
Maksymalna kwota nagrody to 60 zł.
11. Bank wypłaci nagrodę na Konto, z którego wykonana została ostatnia transakcja brana pod uwagę w
rozliczeniu Promocji. Nagroda zostanie wypłacona do 10 maja 2019 r.
12. W przypadku otrzymania nagrody, o której mowa w pkt 9, Bank ustanawia dodatkową nagrodę
pieniężną (w wysokości 5 zł lub 9zł lub 14 zł), z zastrzeżeniem, że kwota ta nie zostanie wypłacona
Uczestnikowi, lecz przeznaczona zostanie na sfinansowanie należnego 19% podatku dochodowego
od osób fizycznych.
13. Nagrody, o których mowa w pkt 9 i 12 podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na podstawie art.30 ust.1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych z 26 lipca 1991r. Bank, jako płatnik, zobowiązany jest - stosownie do art.41 ust.4 i
art.42 ust.1 w/w ustawy - do obliczenia, pobrania i odprowadzenia kwoty podatku do właściwego
urzędu skarbowego.
14. W przypadku przekazania nagrody określonej w pkt 9 Uczestnikowi mającemu status nierezydenta
podatkowego, który przedstawił Bankowi ważny certyfikat rezydencji podatkowej wydany przez
organ podatkowy kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego
opodatkowania, zastosowanie znajdzie 0% stawka podatku, a podstawę opodatkowania (i
raportowania podatkowego) stanowić będzie wyłącznie wartość nagrody, o której mowa w pkt 9.

Informacja o danych osobowych
15. Bank informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu Promocji. W
związku z realizacją Promocji Bank przetwarza następujące dane: imię, nazwisko i PESEL Uczestnika.
Na podstawie niniejszego regulaminu powyżej wskazane dane osobowe uczestników są
przetwarzane w związku z uczestnictwem w Promocji, w tym w celu przystąpienia do niej,
wykonania praw i obowiązków związanych z Promocją w okresie jej obowiązywania, a także w celu
archiwizacyjnym. Prawa uczestników i pozostałe informacje wymagane prawem o danych
osobowych zostały podane w odrębnej informacji dot. danych osobowych, która jest udzielana
każdemu klientowi banku.

Postanowienia końcowe
16. Regulamin jest dostępny na www.ingbank.pl/cykl60-reg
17. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Promocji. Materiały reklamowe mają
jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
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18. Uczestnik, który przystępuje do Promocji, akceptuje treść Regulaminu.
19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności dotyczących reklamacji oraz
postępowań pozasądowych i sądowych, zleceń płatniczych, zastosowanie znajdują postanowienia
Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków
płatniczych dla osób fizycznych.
20. W razie zmiany przepisów prawa podatkowego w czasie trwania Promocji – punkty 12 do 14 przestają obowiązywać, a Bank i Uczestnik Promocji mają obowiązek stosować obowiązujące zasady
podatkowe.
21. Bank oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie o grach hazardowych.
Regulamin obowiązuje od 17 września 2018 r.

