
 

Korzyści – co możesz  zyskać: 
 
Jeżeli jesteś Klientem, który nie posiadał u nas konta i założysz indywidualne Konto Proste Zasady w umowie pakietowej (z kanałami zdalnymi oraz 
kartą debetową) od 09.04.2021 r. do 30.06.2021 r., oraz zarejestrujesz swój udział w promocji, to jako jeden z pierwszych 2500 klientów, możesz 
otrzymać: 

a) karta podarunkowa na zakup na  Allegro o wartości 50 zł po 3 kolejnych miesiącach aktywności po miesiącu otwarcia konta,  
lub  
b) bon na 30-dniowy dostęp do platformy Player za każdy miesiąc aktywności - przez maksymalnie kolejnych 5 miesięcy następujących 
      po miesiącu otwarcia konta. 

 
Warunki skorzystania z Promocji - jak możesz skorzystać: 

1. Otwórz Konto Proste Zasady – podpisz indywidualną umowę pakietową o Konto Proste Zasady. 
2. Zarejestruj swój udział w promocji przez Formularz rejestracyjny i wybierz preferowaną nagrodę jako jeden z pierwszych 2500 Klientów  
       w okresie promocji. 
3. Spełnij warunki, przy nagrodzie: 

a) karta podarunkowa na zakupu Allegro –w każdym miesiącu przelewaj na Konto Proste Zasady wynagrodzenie min. 2000 zł i wykonuj 
min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta lub BLIK przez kolejne 3 miesiące liczone po miesiącu otwarcia konta, 
b) bon na 30 dniowy dostęp do platformy Player za każdy miesiąc aktywności  - w ciągu miesiąca przelewaj na Konto Proste Zasady 
wynagrodzenie min. 2000 zł  i wykonuj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta lub BLIK  przez 5 miesięcy liczone po 
miesiącu otwarcia konta.  

4. Udziel i utrzymaj wymagane Zgody marketingowe. 
 
Warunkiem otrzymania Nagrody jest spełnienie warunków Promocji opisanych w Regulaminie. 
 
Zapoznaj się z treścią Regulaminu poniżej. 
 
 

Regulamin Promocji „Aktywny Start” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem tej promocji jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843  Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2 851 630 
418,91 złotych (wpłacony w całości) (Organizator/Bank). 
 

II. DEFINICJE 
 

Wyrażenia użyte w tym regulaminie mają następujące znaczenie: 
Bank – Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 
Bankowość Internetowa – kanał dostępu do posiadanych produktów i usług w Banku, umożliwiający uzyskiwanie informacji o nich oraz 
składanie Dyspozycji za pośrednictwem sieci Internet. 
Bankowość Mobilna – kanał dostępu do posiadanych produktów i usług w Banku, umożliwiający uzyskiwanie informacji o nich oraz składanie 
Dyspozycji za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu dedykowanej Aplikacji mobilnej. 
Formularz rejestracyjny – formularz udostępniony pod adresem https://polecam.getinbank.pl/lp/main/ror_aktywny_start_formularz/  w celu m.in. 
rejestracji w promocji i wyboru Nagrody 
Karta – karta płatnicza (debetowa) w rozumieniu UUP, uprawniająca do dokonywania Transakcji w ciężar Rachunku 
Nagroda – do wyboru przez Uczestnika karta podarunkowa  na zakupy  na  Allegro  albo bon na 30-dniowy dostęp do platformy Player (po 
jednym bonie za każdy z maksymalnie pięciu kolejnych miesięcy). Nagroda wybrana przez Uczestnika przy przystępowaniu do promocji jest mu 
przekazywana przez Bank po spełnieniu przez Uczestnika warunków tej promocji. Nie może być wymieniona na inną nagrodę.  
Posiadacz – osoba fizyczna, będąca Rezydentem, na rzecz której Bank prowadzi indywidualne Konto Proste Zasady. 
Strona internetowa Banku – strona internetowa, odpowiednio dla posiadanych przez Posiadacza produktów w Getin Bank www.getinbank.pl 
Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna z polską rezydencją podatkową, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 
Promocji przystąpi do promocji jako jedna z pierwszych 2500 osób, wybierze nagrodę i spełni warunki Promocji określone w tym Regulaminie. 
UUP - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 
Wynagrodzenie - jednorazowy wpływ na Konto Proste Zasady w wysokości min. 2000 zł z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury świadczenia 
ZUS / KRUS / lub od innego świadczeniodawcy w formie przelewu przychodzącego na Konto Proste Zasady z innych banków lub z rachunków 
firmowych prowadzonych przez Bank. Nie będą brane pod uwagę przelewy pomiędzy rachunkami tego samego klienta, wpłaty własne w 
oddziałach lub wpłatomatach. 
Zgody marketingowe – oznaczają łącznie:  

1) zgodę Uczestnika na użycie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla 
celów marketingu bezpośredniego, o której mowa w art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz  
2) zgodę Uczestnika na otrzymywanie od Banku informacji handlowych drogą elektroniczną, o której mowa w art. 10 ustawy o Świadczeniu 
usług droga elektroniczną oraz  
3) zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank w celach prezentacji ofert marketingowych spółek powiązanych 
z Bankiem i podmiotów z nim współpracujących (wykaz tych podmiotów dostępny jest na www.getinbank.pl oraz w oddziałach Banku), w 
tym opartych na profilowaniu, oraz przesyłanie informacji handlowych (w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i urządzeń 
telekomunikacyjnych, w tym telefonu oraz  

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.851.630.418,91 
złotych (wpłacony w całości). Infolinia: +48 664 919 797. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora. 
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4) równocześnie możliwość prowadzenia marketingu (zgoda na marketing, o której mowa w  art. 6 u.1 lit. a) RODO lub prawnie 
uzasadniony interes administratora danych, o którym mowa w art. 6 u.1 lit. f) RODO. 

 

III. OKRES PROMOCJI 
  

1. Okres przystępowania do promocji trwa od 09.04.2021 do 30.06.2021 r..  W tym czasie możliwe jest otwarcie i aktywowanie Konta Proste 
Zasady w Promocji.  

2. Promocja kierowana jest do ograniczonej liczby 2500 (dwóch tysięcy pięciuset) uczestników. O możliwości przystąpienia do promocji 
decyduje kolejność zgłoszeń Uczestników dokonywanych przez Formularz rejestracyjny.  

3. Na siedem dni przed szacowanym przez Bank terminem zakończenia okresu przystępowania do promocji ze względu na osiągnięcie 
maksymalnej liczby Uczestników, Bank umieści o tym informację  na stronie internetowej   
https://www.getinbank.pl/klienci-indywidualni/aktualnosci, przy czym szacunki Banku w tym zakresie będą opierać się na dotychczasowym 
tempie rejestracji Uczestników. Wcześniejsze zakończenie okresu przystępowania do promocji ze względu na osiągnięcie maksymalnej 
liczby Uczestników nie wpływa na prawo do uzyskania nagród przez Uczestników, którzy przystąpili do promocji.  

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI  

1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki: 

a) ma ukończone 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
b) ma polską rezydencję podatkową, 
c) w okresie 01.03.2020 r. – 31.03.2021 r. nie miała w Banku żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN, 
d) nie jest pracownikiem Banku ani Placówki Franczyzowej. 

 
2. Warunki przystąpienia do promocji: 

a) zawarcie w okresie trwania promocji indywidualnej umowy pakietowej o Konto Proste Zasady (w tym kartę płatniczą i kanały 
zdalne), 

b) wyrażenie i utrzymanie (tj. brak cofnięcia) Zgód marketingowych do dnia rozliczenia nagrody, 
c) brak wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, a w przypadku, gdy 

przed przystąpieniem do Promocji złożył taki sprzeciw, wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 
marketingu bezpośredniego, 

d) rejestracja uczestnictwa w promocji na udostępnionym przez Bank Formularzu rejestracyjnym, w tym wybór nagrody  
i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, jako jeden z pierwszych 2500 Uczestników – w okresie max. 7 dni od daty 
aktywacji Konta Proste Zasady. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym,  
w Promocji uwzględniane jest zgłoszenie najwcześniejsze. 
 

V. ZASADY I WARUNKI PROMOCJI 

1. Jeśli Uczestnik otworzy więcej niż jedno Konto Proste Zasady, Nagrodę może otrzymać tylko do pierwszego Konta Proste Zasady 
otwartego najwcześniej w ramach Promocji.   
 

2. Uczestnik wybiera nagrodę na Formularzu rejestracyjnym. Uczestnik może wybrać jedną z dwóch propozycji Nagrody: 
a) karta podarunkowa na zakupy na Allegro , 
b) bon na 30-dniowy dostęp do platformy Player. 

3.  Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zmiany wyboru Nagrody dokonanego na Formularzu rejestracyjnym. 
 

 
Karta podarunkowa na zakupy Allegro 

o wartości 50 zł 

Bon na 30 dniowy dostęp do platformy Player o 
wartości 15 zł (po jednym bonie za każdy z 

maksymalnie pięciu kolejnych miesięcy aktywności) 
 

Komu przysługuje 
– warunki do 
spełnienia przez 
Uczestnika 

Przez 3 kolejne miesiące po miesiącu otwarcia Konta 
Proste Zasady: 

• Konto Proste Zasady założone w promocji jest 
aktywne 

• Uczestnik nie odwołał zgód marketingowych, 
nie wyraził sprzeciwu oraz spełnił wszystkie  
łącznie warunki w każdym z trzech miesięcy 
następujących po miesiącu otwarcia Konta 
Proste Zasady: 
a) na Konto Proste Zasady wpłynęło 

wynagrodzenie w wysokości co najmniej 
2000 zł, 

b) wykonał minimum 5 transakcji 
bezgotówkowych kartą płatniczą 
(debetową) wydaną do Konta Proste 
Zasady lub BLIKiem 

Uwzględniane są transakcje zaksięgowane na 
koncie w danym miesiącu. Nie są 
uwzględniane transakcje zwrócone, wycofane 
lub zakwestionowane do czasu ich 
wyjaśnienia. 

 
 

Przez maksymalnie 5 kolejnych miesięcy po miesiącu 
otwarcia Konta Proste Zasady, w ciągu miesiąca: 

• Konto Proste Zasady założone w promocji jest 
aktywne, 

• Uczestnik nie odwołał zgód marketingowych, 
nie wyraził sprzeciwu oraz spełnił wszystkie 
warunki łącznie dla każdego miesiąca, za 
który zostanie wypłacona nagroda: 
a) na Konto Proste Zasady wpłynęło 

wynagrodzenie w wysokości co najmniej 
2000 zł, 

b) wykonał minimum 5 transakcji 
bezgotówkowych kartą płatniczą 
(debetową)wydaną do Konta Proste 
Zasady lub BLIKiem  

Uwzględniane są transakcje zaksięgowane na 
koncie w danym miesiącu. Nie są 
uwzględniane transakcje zwrócone, wycofane 
lub zakwestionowane do czasu ich 
wyjaśnienia. 

Niespełnienie warunków otrzymania Nagrody w jednym 
z miesięcy pięciomiesięcznego okresu oznacza 
nieotrzymanie nagrody w tym miesiącu ale nie 
uniemożliwia otrzymania Nagrody w kolejnym, pod 
warunkiem spełnienia warunków określonych  
w Regulaminie. 

Termin przekazania 
Nagrody 

• Jednorazowo, po spełnieniu warunków  
w trzech kolejnych pełnych miesiącach po 
miesiącu otwarcia Konta Proste Zasady    

• Za każdy miesiąc spełnienia warunków - do 
15. dnia roboczego kolejnego miesiąca, 

•  maksymalnie przez 5 kolejnych miesięcy po 

https://www.getinbank.pl/klienci-indywidualni/aktualnosci


• Maksymalnie do 15. dnia roboczego w 4. 
miesiącu następującym po miesiącu otwarcia 
Konta Proste Zasady 

miesiącu otwarcia Konta Proste Zasady. 
 
 

Sposób 
przekazania 
nagrody przez 
Bank 

Kod wysyłany na skrzynkę w Bankowości 
Internetowej/Bankowości Mobilnej.  

Kod wysyłany na skrzynkę w Bankowości 
Internetowej/Bankowości Mobilnej.  

Dodatkowe 
informacje 

Wartość każdej karty podarunkowej na Allegro wynosi 
50 zł.  
Każdy bon może być wykorzystany maksymalnie do 
30.04.2022 r.  
Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do 
przeniesienia prawa do Nagrody na osobę trzecią. 
Nagroda nie może zostać wymieniona przez 
Organizatora na gotówkę, ani na inne nagrody 
rzeczowe.  

Wartość każdego bonu na 30-dniowy dostęp do 
platformy Player wynosi 15 zł. 
Każdy bon może być wykorzystany maksymalnie do 
28.02.2022 r.  
Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do 
przeniesienia prawa do Nagrody na osobę trzecią 
Nagroda nie może zostać wymieniona przez 
Organizatora na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe 
. 

 
3. Nagrody w ramach Promocji są wydawane w ramach sprzedaży premiowej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest Nagroda otrzymana w 
związku ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza 2000 złotych. 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Promocja łączy się z innymi promocjami Banku, chyba że regulamin innej promocji stanowi inaczej. 
2. Uczestnik może złożyć reklamację do Banku. 
3. Reklamacje można zgłosić: 

a. elektronicznie: 

• w  Bankowości Internetowej, 

• w Bankowości Mobilnej, 

• na formularzu „Złóż reklamację” który jest na stronie internetowej www.getinbank.pl www.noblebank.pl  w sekcji dotyczącej 
składania reklamacji,  

b. ustnie: 

• na infolinii Banku pod numerem: +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 - dla Klientów dzwoniących z zagranicy (dla Oferty 
Indywidualnej), +48 22 203 03 03 (dla Oferty Bankowości Osobistej Noble), +48 22 203 03 01 (dla Oferty Noble Private Banking), 

• osobiście - do protokołu podczas wizyty w jednostce Banku przyjmującej reklamacje – lista takich jednostek dostępna jest na 
stronie internetowej Banku w sekcji dotyczącej składania reklamacji, 

c. pisemnie: 

• listownie - na adres korespondencyjny Banku: Getin Noble Bank S.A., Departament Reklamacji, Rondo Ignacego Daszyńskiego 
2 C, 00-843 Warszawa, lub ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice lub na adres dowolnej Placówki Banku lub Placówki 
Franczyzowej (lista placówek dostępna jest na Stronie internetowej Banku), 

• osobiście - przez pozostawienie pisma w jednostce Banku przyjmującej reklamacje – lista takich jednostek dostępna jest na 
stronie internetowej Banku w sekcji dotyczącej składania reklamacji. 

4. Bank rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym 15 Dni roboczych od dnia ich otrzymania. Do zachowania 

tego terminu wystarczy wysłanie  odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach gdy rozpatrzenie 

reklamacji i udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie nie będzie możliwe, Bank poinformuje składającego reklamację przed upływem 

tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym niż 35 Dni roboczych od dnia otrzymania 

reklamacji oraz o przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia dla rozpatrzenia sprawy. 

5. Bank powiadamia składającego reklamację o jej rozpatrzeniu poprzez udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację w postaci papierowej 

lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że dostarczenie odpowiedzi pocztą elektroniczną może nastąpić 

wyłącznie na wniosek składającego reklamację. 

6. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C jako organizator Promocji i administrator 

danych, informuje, że w czasie trwania Promocji będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu realizacji oferty specjalnej. 

Szczegółowe informacje  dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na Stronie internetowej Banku: www.getinbank.pl. 

7. Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy przez Arbitra Bankowego 

działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być 

wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych 

lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 12.000 złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma 

zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie www.zbp.pl. 

9. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 

10. Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

http://www.getinbank.pl/
http://www.noblebank.pl/
http://www.zbp.pl/

