
 

 
 

 

REGULAMIN PROMOCJI KONTA BS NET<30 ZAŁOŻONEGO NA ODLEGŁOŚĆ Z NAGRODĄ 
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 

      1 
 

Organizator promocji 

§1. 

Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie 
Łódzkim z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy Senatorskie 2a, 
95-070, którego akta są rejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi  
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000142918, NIP: 724-00-05-265,   REGON: 00050F70, SWIFT: 
POLUPLPR, zwany dalej Bankiem. 

Uczestnik promocji 

§2. 

Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne będące polskimi 

rezydentami z polskim obywatelstwem i o pełnej zdolności  

do czynności prawnych do 30 roku życia, które przez okres ostatnich 

3 miesięcy nie posiadały w Banku rachunku oszczędnościowo - 

rozliczeniowego, z wyjątkiem rachunku Junior i Student.  

Pojęcia 

§3. 

1. Konto BS Net<30 założone na odległość (na selfie) - 
Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy BS Net<30 dla osób 
fizycznych prowadzony przez Bank na Twoją rzecz, otwarty  
w ramach niniejszej promocji na podstawie umowy, którą 
zawrzesz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem zdjęcia 
Twojej twarzy i zdjęcia Twojego dowodu osobistego. 

2. Karta płatnicza – karta debetowa wydana przez Bank, której 
znak akceptacji jest umieszczony na Karcie, przez kartę rozumie 
się również dane Karty w sytuacji, w której do dokonania 
transakcji Kartą wystarczające jest ich podanie. 

3. Transakcje – transakcje Kartą wydaną do Konta BS Net<30,  
w tym płatności telefonem i zegarkiem, do których zaliczamy 
bezgotówkowe transakcje zakupu Kartą w punkcie handlowo – 
usługowym i w Internecie. 

4. Nagroda – nagroda finansowa za otwarcie konta na selfie  
i za transakcje Kartą. 

Zasady Promocji 

§4. 

1. Jeżeli spełnisz warunki promocji możesz otrzymać maksymalnie 
200 zł, w tym: 

1) 50 zł za otwarcie rachunku na odległość z wykorzystaniem 
podpisu elektronicznego (na selfie) - wypłacane na Twój 
rachunek do końca miesiąca następującego po miesiącu 
otwarcia rachunku, z zastrzeżeniem ust. 2 (nagroda należy się 
również w przypadku podpisania umowy w placówce Banku, 
ale na podstawie złożonego wniosku online); 

2) 150 zł za wykonanie minimum pięciu transakcji kartą 
płatniczą w każdym z pięciu miesięcy kalendarzowych 
następujących po miesiącu otwarcia rachunku - wypłacane na 
Twój rachunek do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego. 

Powyższe nagrody można otrzymać niezależnie od siebie. 

 

2. W przypadku zamknięcia konta w ciągu czterech miesięcy od 
otwarcia rachunku nagroda, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 
podlega zwrotowi. 

3. Do promocji możesz przystąpić od 15 kwietnia do 30 czerwca 
2022 r. wnioskując o otwarcie Konta BS Net<30 przez stronę 
Banku www.bs-aleksandrow.pl poprzez zakładkę „Otwórz 
konto” zamieszczoną po środku na górze strony. 

4. Rachunek na odległość możesz otworzyć tylko jako rachunek 
indywidualny. 

5. Jeśli przekształcisz rachunek indywidualny na rachunek wspólny, 
z dniem przekształcenia rachunku, promocja przestanie Cię 
obowiązywać. 

6. Nagroda podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 
68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.). 

Reklamacje 

§5. 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w promocji możesz 
składać na Zasadach składania i rozpatrywania reklamacji oraz 
zgłoszeń o transakcjach nieautoryzowanych w Banku 
Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim. 

2. Niezależnie od naszej decyzji w sprawie reklamacji, nie 
ograniczamy Twoich uprawnień do dochodzenia Twoich 
roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego. 

3. Spór między Organizatorem a Uczestnikiem promocji możemy 
rozstrzygnąć polubownie – przed Arbitrem Bankowym przy 
Związku Banków Polskich. 

4. Możesz wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania  
w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotami 
uprawnionymi do prowadzenia takich postępowań są Rzecznik 
Finansowy (www.rf.gov.pl) oraz Arbiter bankowy (www.zbp.pl). 

5. Możesz zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub 
Powiatowych Rzeczników Konsumenta lub Rzecznika 
Finansowego. 

6. Naszą działalność nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego. 

Pozostałe informacje 

§6. 

1. Ten Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa 
szczegółowe zasady tej promocji i jest udostępniony na naszej 
stronie internetowej www.bs-aleksandrow.pl oraz w placówkach 
Banku. 

2. Innymi ważnymi dokumentami są: 

1) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych 
dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym  
w Aleksandrowie Łódzkim; 

2) Zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz zgłoszeń  
o transakcjach nieautoryzowanych w Banku Spółdzielczym  
w Aleksandrowie Łódzkim. 

 
 

Regulamin obowiązuje od 15 kwietnia 2022 r. 

http://www.rf.gov.pl/
http://www.zbp.pl/
http://www.bs-aleksandrow.pl/

