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REGULAMIN ”TURBOPROMOCJI”  
 

§ 1. ORGANIZATOR PROMOCJI I ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

1.  Organizatorem Promocji jest AS Inbank z siedzibą w Tallinnie, przy ulicy Niine 11, Harju maakond, 10414, Estonia, 
wpisaną do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Tartu, pod numerem 12001988, o kapitale 
zakładowym w wysokości 782 150,00 EUR w całości opłaconym, działająca w Polsce poprzez AS INBANK Spółka 
Akcyjna Oddział w Polsce adres: ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, wpisaną pod numerem KRS 0000635086 do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1070036848, REGON 365371021 (dalej 
„Organizator Promocji” lub „Bank”). 

2. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków promocji pod nazwą „Turbopromocja”. Promocja polega na 
premiowaniu Klientów, którzy zawrą z Bankiem Umowę Kredytu i spełnią warunki wskazane w Regulaminie.  Promocja 
ma na celu promowanie produktów i usług Banku, w szczególności produktu „Raty Rankomat” oferowanego Klientom 
przez Bank za pośrednictwem Rankomat.  

 
§ 2. DEFINICJE 
 
KLIENT –  osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę Kredytu na podstawie wniosków o Kredyt złożonych za 
pośrednictwem Rankomat w okresie obowiązywania Promocji oraz spełniła warunki określone w § 3 ust. 3 Regulaminu, 

KREDYT/UMOWA KREDYTU –  kredyt ratalny udzielany przez Bank osobie fizycznej za pośrednictwem Rankomat na okres 
12 miesięcy w celu opłacenia składki za Ubezpieczenie,  

NAGRODA – nagroda premiowa w wysokości 50,00 zł, związana ze sprzedażą premiową produktów lub usług Banku, 
wypłacana Klientowi, który spełnił warunki wskazane w Regulaminie, w formie przelewu na rachunek, na który wypłacono 
Kredyt. Nagroda ma na celu promocję produktów i usług Banku, w szczególności produktu „Raty Rankomat”, 

PROMOCJA – oferta promocyjna o nazwie „Turbopromocja” o której mowa w niniejszym Regulaminie, mająca na celu 
promocję produktów i usług Banku, w szczególności produktu „Raty Rankomat”,  

RANKOMAT – Ubezpieczenia Rankomat Sp.k Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 

REGULAMIN – niniejszy Regulamin „Turbopromocji” określający warunki udziału w Promocji, 

UBEZPIECZENIE – umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zawarta przez Klienta z zakładem ubezpieczeń za pośrednictwem Rankomat. 

UCZESTNIK -  osoba, która wzięła udział w Promocji. 

§ 3. WARUNKI UDZIAŁU I CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1. Promocja obowiązuje od 01.03.2018 roku do dnia 31.03.2018 roku.  
2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów.  
3. Warunkiem udziału w Promocji  i otrzymania przez Klienta Nagrody jest spełnienie łącznie poniższych warunków:  

1) zawarcie przez Klienta z Bankiem za pośrednictwem Rankomat, Umowy Kredytu na podstawie wniosku złożonego w 
okresie obowiązywania Promocji, 

2) nieodstąpienie przez Klienta od Umowy Kredytu, 
3) opłacenie w terminie wskazanym w Umowie pierwszej raty Kredytu. 

§ 4.  ZASADY i TERMIN WYPŁATY NAGRODY  

1. Klient, który spełnił warunki wskazane w § 3 ust. 3 Regulaminu, otrzyma od Banku Nagrodę w wysokości 50,00 zł. 
Nagroda zostanie wypłacona na rachunek, na który Bank wypłacił Klientowi Kredyt. 

2. Klient może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę za pierwszą zawartą z Bankiem Umowę Kredytu. 
3.   Bank przekaże Nagrodę: 

1) do 15.05.2018 r. Klientom, którzy zawarli Umowy Kredytu do 15.03.2018 r.  
2)    do 30.05.2018 r. Klientom, którzy zawarli Umowy Kredytu od 16.03.2018 r. do 31.03.2018 r.  
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§ 5.  REKLAMACJE  

1. Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji związanej z udziałem w Promocji. 
2. Reklamacje mogą być składane w następujących formach: 

1)  telefonicznie pod numerem 801-805-805 albo osobiście do protokołu w siedzibie Banku, 
2)  pisemnie przesyłką pocztową na adres: AS Inbank – Oddział w Polsce, ul. Fabryczna 5A, 00- 446 Warszawa, 
3)  w formie elektronicznej na adres email: kontakt@inbankpolska.pl,  

3. Organizator rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. 
Jeżeli termin ten z uwagi na złożoność sprawy nie będzie wystarczający do udzielenia odpowiedzi lub zachodzi 
konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, Organizator poinformuje o tym Uczestnika, 
wskazując przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, okoliczności wymagające 
wyjaśnienia, przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. 

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator informuje Uczestnika pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail 
podany przez Uczestnika, przy czym informowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się wyłącznie na 
wniosek Uczestnika. Do zachowania przez Bank terminów, o których mowa w ust. 3 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed 
ich upływem. 

5. Organizator podlega nadzorowi władz nadzorczych Estonii („Finantsinspektsioon”) a w sprawach ochrony konsumentów 
nadzorowi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organizator nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru 
Finansowego, z zastrzeżeniem art. 141 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. 

6. Uczestnik niezadowolony z decyzji Organizatora i uzyskanych wyjaśnień na reklamację może zwrócić się o bezpłatną 
pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, bądź jednej z organizacji konsumenckich. 
Szczegółowe informacje na temat instytucji świadczących bezpłatną pomoc prawną znajdują się na stronie internetowej: 
www.uokik.gov.pl. 

7. Niezależnie od możliwości wskazanych w ust. 6 powyżej, Uczestnikowi przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem 
przeciwko Organizatorowi do sądu powszechnego właściwości ogólnej w Polsce, zgodnie ze stosownymi przepisami 
Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

§ 6.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Administratorem danych osobowych jest AS Inbank S.A. - Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5A. 
Organizator przetwarza przekazane dane (imię, nazwisko, nr rachunku, adres email, numer telefonu) w celu podjęcia 
niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Promocji tj. przyznaniem i wydaniem Nagrody. Podanie danych jest 
dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, przeglądania, żądania 
zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych 
osobowych.  

§ 7.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w zakresie określonym w Regulaminie jest 
język polski. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.inbankpolska.pl.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące prawa 

polskiego. 
4. Kwota Nagrody podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na postawie  ustawy z dnia 26 lipca 1991 

roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie 
obowiązywania Promocji Bank zapłaci podatek od Nagrody na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego, zgodnie z 
obowiązującymi w dniu wypłaty Nagrody przepisami prawa podatkowego.  

5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Promocji bez podania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów.  


